
FAU Kleive oppvekstenter,   

Avd. skole  

26. januar 2022  

  

Tilstede: Kathrine Risan 

Jorunn Gunnerød 

Monica E. Langøy 

Mariann Sekkeseter 

Stig Aafløy 

Forfall:  Kristin Aksdal Solheim og Heidi Tverfjell 

 

I tillegg møtte Elin Malmedal og Marianne Hoem fra skolen 

 

Sak 1 Evaluering julemiddagen  
Siden Julebordet måtte avlyses pga nye koronaregler 
serverte vi middag til elever og ansatte den 20.12.21.  
Julepølser, potet og kålrotstappe med saft, og til dessert 
var det godteposer. Stettglass og fine servietter. 
 
Gode tilbakemeldinger fra skolen og elevene! 
Vi hadde kr. 1563,- i utgifter til maten, i tillegg ble det 
kjøpt inn blomsterhilsen til alle ansatte.  
 
Takk til alle som bidro! 

 
 
 
 
Christina: Husk å gi 
Jorunn regning for 
blomsterhilsen til jul! 

Sak 2  Informasjon fra skolen 

• Elevundersøkelsen, gode resultat men tydelig 
forskjell på kjønn – jentene er mer positive enn 
guttene. Jentene ga en 4,1 i trivsel mens guttene 
3,5 (maks 5) 
Positive tall mtp mobbing (4,6 og 4,8) og de føler 
god støtte fra lærere (4,6 og 4,3), støtte hjemme 
er litt lavere (4 og 3,9) 

• Fraværregistrering i Visma Flyt; Lærerne har 
reagert på at fravær registreres som korona-
symptom men så kommer elevene på skolen 
dagen etter. Vi i FAU mener vi har forstått det 
annerledes – når eleven har lette symptom som 
fører til at de må være hjemme (men at de 
vanligvis hadde vært på skolen med slike 
symptom) har vi brukt koden «lette 
luftveissymptomer (korona), smittevern»  

• IPad-bruk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elin: Orientere om 
fravær-registrering slik 
at vi er samkjørte. 



Problem at mange møter på skolen med 
lite/tomt for strøm – lekse å lade iPad til alle 
skoledager! Det blir ikke mulig å lade på skolen. 
Huks at iPad-en kun skal brukes til skolebruk! 

• Folkehelseprogram «livet og sånn»  
Livet og sånn (livetogsann.no) 
Anbefales - god informasjon 
barnehage/skole/voksne  

• Nasjonale prøver, 5. trinn, gode resultat! 

• Buss – hatt noen episoder på bussen, lærerne har 
snakket med elevene.  

• Spørsmål rundt delingstimer der flere klasser går 
sammen, skolen orienterte om hvordan dette 
løses.  

• Ønske fra FAU om mer informasjon om daglige 
aktiviteter på skolen. Også viktig at hvis det skjer 
noe på skolen må kontaktlærerne gi beskjed 
direkte til foresatte.  
Samtidig må foresatte ta kontakt oftere til 
lærerne slik at vi får tettere kontakt og bedre 
samarbeid.  

Sak 3  Foreldremedvirkning: 

• Kenneth har sendt ut et forslag til skriv om 
foreldremedvirkning. Vi har også et skriv fra 
tidligere tider i FAU. Vi tar opp saken igjen og ser 
hva vi trenger. Ferdig skriv skal legges på 
internettsidene til skolen for felles informasjon.  

  

Sak 4 Planer framover våren: 

• Få i gang vennegruppene; 
5. har hatt en runde, må få i gang videre drift 
2. og 3. har ikke startet 
Usikker på om 1. om 4. er i gang? 

• Alle klasser skal arrangere en sosial kveld for 
klassene før vinterferien 

• Ønske om et foreldremøte om nettvett/gaming. 

• Dugnad i april/mai 

• 17. mai – arrangement 

• Skoleavslutning til sommeren 
 

Stig får i gang gruppene 
i 5.  
Monica tar kontakt 
med Nina for å starte i 
2. og 3. 
 
Alle arrangere sosial 
kveld 
 
Elin sjekker om mulig 
foredragsholder fra 
kommunen.  
 

 

Neste møte er 23. mars. 

 
Ref Jorunn Gunnerød 

https://www.livetogsann.no/

