
Møteinnkalling/ referat FAU – møte (25.08.20) 
 

Tilstede: Vibeke Blindheimsvik, Violetta, Linn-Beate 

Møteleder: Beate Henriksen 

Referent: Anna Nilsen 

Ordstyrer: Beate Henriksen 

 
 

Sak 
nr. 

Melder Agenda/referat Tid 

 Fast Informasjon fra rektor og AKS-leder 

Frøydis startet 1.aug ass rektor, har kommet 

veldig godt inn i miljøet og på jobben. Solid. Elin 

ny lærer på 6.trinn, allsidig bakgrunn – kode og 

IKT-kompetanse. Kjetil har vært i permisjon og 

er tilbake igjen.  

Oppstart, 1.trinn. Veldig fint trinn, lærerne koser 

seg med nytt trinn, barna er kjempeklare. Har 

ikke vært bhg-besøk pga korona. Fargekoder på 

grupper. 4 farger, kontaktlærerne er i alle for å 

bli kjent på tvers. Positive tilbakemeldinger. 

Klassene kommer til høstferien (uke 40) 

Korona, gult nivå – kan være mye mer sammen, 

er mer åpent for lokale tilpasninger i forhold til 

rødt. Skolegården blir delt inn i soner. 1,2,3. trinn 

har en sone. 4,5.trinn har en sone. 6,7.trinn har 

en sone. Oppsett på fotballbanen, rullering på 

hvem som er der. Lærere kan jobbe på tvers, 

men skolen prøver å holde seg til et trinn. 

Utegym og ingen dusjing. Lek og 

klassemiljøpreget.  

Fellessamling blir begrensinger, jobber med å ha 

trinnvis fellessamling.  

Skolen har en plan om det skulle bli en eller flere 

som har påvist Covid 19. Ingen så langt.  

Syke barn skal holdes hjemme, om det er noen 

som blir syke så må de hjem. Barna må hentes. 

Må ha en symptomfri dag etter negativ covid 

19-test. Skolen jobber med en digital løsning 

hvis elever er hjemme i karantene, ikke syke, 

men symptomer.  

Jobber med nye rutiner i henhold til 

fagfornyelsen. Dybdelæring og tverrfaglighet. 

Færre kompetansemål.  

30 
min 



Vi må få til et godt miljø på Bjørndal før de 

starter på ungdomskolen. Samarbeid mellom 

skole, AKS og Bif for etterskoletid-aktiviteter for 

større barn.  

 

Solfrid – 187 barn! Har ikke hatt besøksdag, men 

har gjennomført AKS-sommerskole. 43 

skolestartere. Brukte boken – «Hvordan 

begynner man på skolen, hva tror man barn 

egentlig lurer på?» Dette opplegget vil bli kjørt 

senere uavhengig av Korona. 

Stor dekningsgrad av 1.klassinger på AKS, 

nesten 100%. Fortsatt gratis kjernetid, 

kjernetiden benyttes av mange.  

Sommerskole i form av ulike kurs, tennis, film, 

mange aktiviteter. Kontaker Bif i forhold til 

samarbeid i høstferien. 

Samme baseledere.  

Følger samme smittevernsregler som skolen. 

Jobber med å få til ulike kurs, utfordringen er på 

tvers av trinnet.  

 

1/20 Beate Presentasjonsrunde med roller 
- Leder Beate Henriksen 
- Nestleder 
- Sekretær Anna Nilsen 
- Kasserer 

Driftstyret 

• Leder - Beate Henriksen – Vara for Beate, Anna 
Nilsen. 

• Medlem – Linn-Beate Woll – Vara for Linn-Beate, 
Kandila Jamil. 

 

2/20 Beate Avklaring av møtekultur: 
- Begynne presis, gi beskjed til Beate på sms om 

du er forsinket. 936 65 277 
- Melde fravær – Husk å gi beskjed til 

klassekontakt som kan stille som vikar.  
- Tidsavgrensing på saker, hold deg til tiden. Meld 

inn tid på forhånd. F.eks sak xx 10.min. 
- Ordstyrer 
- Håndsopprekning for å be om ordet 
- Ikke avbryte den som har ordet (kun ordstyrer 

for å styre tiden) 

 

2/20 Beate Fordeling av grupper. Vi har hatt ulike arbeidsgrupper. Vi 
besluttet i et tidligere møte hvilke grupper vi skulle 

 



beholde. Vi må fordele oss i gruppene. Noe oppstart av 
gruppearbeid. Mer informasjon om dette kommer. Tid: 20 

 
- Trafikkgruppe: 
- Arrangementgruppe (sommerfest, 17. mai): 
- SoMegruppe: 
- Infogruppe: 
- Foreldreengasjementsgruppe:  

 

3/20 Anna Informasjonssak: Bif ønsker å samarbeide med skolene for å 
øke jenteandelen i idretten. Klubben jobber med et 
jenteløft, i alle ledd, men spesielt i fotballen. Av klubbens 
medlemmer er det 36% jenter. (alle aldre) Meldt av: Anna 
Nilsen. Tid: 10 min 

Økt satsing fra Bif for jenter, jentefotballen er i 

gang. Jentetrening med gruppetrening. Dans? 

Kampsport? Mammakvelder?  

Det har vært gjennomført workshop med de eldste 

jentene i klubben, masse gode tanker. Viktig å lytte 

til jentene hva det er de vil og ønsker.  

Klubben trenger hjelp av skolene, møte mellom 

skolene og Bif er satt til 3.september. Nytt 

statusmøte for jenteprosjektet er 21.september.  

 
 

 

4/20 Beate Seterbråten FAU - hva ønsker vi å fokusere på i år? Dette 
temaet tas også med til neste møte, når det er med 
representanter fra alle klasser. Tid: 15 min 

- samarbeid med Bjørndal skole 

- foreldreengasjement - – veldig ukjent for 

utenlandske/nye nordmenn. Fokusere på hva du 

kan bidra med, ikke hva du ikke kan. 

Språktrening. Nye vennskap for voksne. 
- Infogruppe 
- (Mellomtrinnet) 

 

 

5/20 Beate Samarbeid med Bjørndal FAU: FAU lederne oppretter et 
samarbeid dette skoleåret. Det er behov for at en til fra 
Seterbråten FAU deltar. Tid: 10 min 
 
 

 

 


