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Til medlemmene av FAU ved Fjære barneskole 

 

REFERAT TIL FAU MØTE 

Tid: Mandag 16.11.20   Kl. 18:00 

Sted: Teams 

Til stede: Glenn Kåre Håland (Leder, 4A), Trine Larsen (rektor), Eli Gjesdal (1B), Cathrine 

Andersen (6B), Maren H. Pedersen (2B), Lena Cristensen (2A), Torbjørn Lied (3B), Bjørn-Sigurd 

Akeland (3A), Steffen Salvesen (7A), Berglind Smaradottir (4B), Morten Hoveland (5A), Odd Arild 

Berge (5B, ref.) 

Saksliste: 

Sak 8/20-21:  Leirskole og foreldredugnad 

- Det er 3 lovpålagte overnattinger som skolen dekker. 

- Skolen søker om dekning av skyss og muligens et fjerde døgn. 

- Fjære ønsker og fortsette å reise til Evjetun leirsted. 

- FAU har støttet hver elev med 600,- etter sommerfesten. I tillegg har en 

ansvar for å arrangere 17.mai-arrangementet på skolen som gir noe 

inntekter til å dekke utgiftene til leirskole. 

o Sånn situasjonen er nå er det uaktuelt å arrangere noe på 17.mai. 

Hva gjør en i så fall med disse inntektene som faller bort? 

o Det har vært vanlig å ha ansvar for å arrangere 17.mai to år. 

Kanskje dette kunne vært endret til bare ett år og at dette trinnet 

fikk pengene. 

o Saken utsettes til over nyttår. Tidspunkt for arrangementet på 

17.mai bør også diskuteres. 

Sak 9/20-21:  Bruk av skjerm under lunsj 

- Det har kommet innspill om at det er uheldig med bruk av skjerm under lunsjen. 

Programmene som vises er fra NRK Super: MKX, Klassen, Lesekorpset, Supernytt 

og andre relevante og læringsrike programmer er det som blir vist. 

- SFO har også brukt skjerm noe (kun ved særlig våte og kalde dager), det er 

drøftet og blitt formidlet fra rektor at dette kun skal skje ved spesielle 

anledninger. 



Sak 10/20-21: Bruk av skolens lokaler ved bursdager 

- I en normalsituasjon er det helt fint å bruke skolen til bursdager, men så 

lenge koronasituasjonen er som den er, er det dessverre ikke aktuelt 

- Når situasjonen er tilbake til normalen, kan en ta kontakt med rektor Trine 

Larsen eller Marianne Tønnessen for å låne skolens lokaler. Fint å 

informere om dette når situasjonen tillater det. Foreldre og andre som 

ønsker å bruke skolen til dette kan gjøre det gratis. 

o Det fordrer at en må invitere alle i klassen eller alle jentene/ 

guttene i en klasse 

- Andre grupper og frivillige organisasjoner kan også kontakte skolen og 

bruke denne. Disse kan måtte betale en liten sum i leie, men det er litt 

usikkert. Det hadde vært flott å kunne tilby skolens lokaler gratis til lokale 

aktører for å skape et godt miljø rundt skolen også på kveldstid. 

Sak 11/20-21: Leksefri skole 

Sak 12/20-21: Alternativ juleavslutning 

- Tatt opp med alle ansatte 

- Det ble besluttet at det skjer noe koselig klassevis, men kun for elevene 

Sak 13/20-21: Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 

- Forslag om at det bygges ny skole på Fjære med bygging i 2022/23. 

- Det ligger fremdeles inne forslag om nytt bygg eller ombygging av 

ungdomsskolen. En ombygging virker likevel urealistisk, og kommunedirektørens 

forslag var å bygge helt ny skole 

- SU og FAU skriver en høringsuttalelse sammen. Skolen og Fagforbundet skriver 

også en håringsuttalelse 

- Det er satt ned en liten gruppe fra FAU som jobber med skoleutbyggingen. De har 

fått lov å møte alle partigruppene i kommunestyret neste uke. Det blir også en 

sak i Adressa i løpet av denne uka. 

o Perspektiv i saken til avisa: 

o «Hjemme hos»-reportasje med bilder av hvordan det ser ut inne på 

skolen 

 Det har allerede vært en journalist fra Adressa i dag som har tatt 

bilder innendørs. Han fikk også brukt nesa og kjent på diverse 

lukter inne på skolen 

o Kanskje bra å «løfte saken opp et hakk» og ta det til Agderposten 

istedenfor? De dekker det kanskje bedre enn Adressa. Kan se an hva som 

kommer i Adressa og spille det videre til Agderposten. 

o Hva med å lage en live tour på skolen en kveld som kan streames til alle 

som vil se? Eventuelt lage en film som kan sendes i ulike kanaler- kanskje 

et bedre alternativ. Torbjørn, Morten og Glenn Kåre snakker om dette. 

o Fokuset på Holvika går på plassmangel. Det er ikke hovedproblemet på 

Fjære lenger siden de har fått en fløy på ungdomsskolen. På Fjære er 

helse hovedfokuset. Elever og lærere snakker om hodepine når de er på 

skolen. Under hjemmeskole hadde de ikke hodepine, men den kom 

tilbake når de begynte på skolen igjen. 



 Vise til arbeidsmiljøloven 

 Mattilsynet? Kunne de vært invitert? 

o Viktig at en er tidlig ute og er på før politikerne gjør sine valg! Kjenner en 

noen, eller syns dette er viktig er det bare å kontakte lokale politikere! 

- Skoledrift: 

o Budsjettkuttet er så stort at en kan ikke utføre alle lovpålagte oppgaver, 

sånn som f.eks. å oppnå kravet til lærertetthet og tidlig innsats. 

 Dette er veldig viktig at en passer på at blir ivaretatt! 

o Ikke lovpålagte oppgaver som vakt ute, bussvakt, hjelp til elever med 

helseutfordringer osv står også i fare for å kunne bli vanskelig å 

opprettholde 

o Leirskole er også noe som en må se om en har råd 

o Mindre spesialundervisning og mer tilrettelagt opplæring i klasserommet 

virker også som en retning det går i 

 Økonomi skal egentlig ikke kunne styre om enkeltvedtak skal 

innvilges 

 Dette med å kutte i spesialundervisning er enda verre enn 

skolebygget fordi det går ut over de svakeste elevene 

Sak 14/20-21: Eventuelt 

- Søknad fra elevrådet om penger til UFO-ronse og svingstenger. 

Bakgrunnen er inndelingen av elevene i skolegården under 

koronarestriksjonene og ønske om å oppgradere uteområdet 

o Hva skjer med apparatene når det blir bygget ny skole? De kan helt 

sikkert gjenbrukes. 

o Plassering er tenkt ved kunstgresset og basketbanen, men usikkert 

om denne kan brukes. 

o Søknaden sendes til Glenn Kåre. 

o FAU er positive, gjerne så raskt som mulig for at elevene skal få 

glede av det. Etter en befaring vet en jo hvor mye det koster, men 

søknaden er på en ramme på inntil 80.000,-. Dette syns vi er en 

ganske høy pris, og det er synd om vi bruker opp pengene som 

kanskje egentlig kan brukes til enda bedre ting- sånn som f.eks. 

leirskole. 

 Forslag om å sette makspris på 50.000,- og gjøre det som 

kan gjøres for å få ned prisen så mye som mulig.  

 Vi vedtar ingenting før vi vet mer om pris 

o Sam Eyde eller Dahlske kan kanskje gjøre jobben rimeligere. Det 

samme kan dugnadsarbeid 

- Ved Fevik skole betaler FAU for skolekataloger til alle elevene, en totalpris 

på ca 10.000,- for ca 600 elever på Fevik. 

o Vil vi betale for dette for Fjæres elever? Prisen vil kanskje være 

rundt 5000,-. Prisen var 69,- i år 

o Enkelte har bestilt skolekatalogen ved å klikke på en lenke en får 

tilsendt, men en har aldri betalt for katalogen. Ifølge LIMA foto 



(leverandøren) er det skolen/ FAU som betaler for dette, det er 

ikke skolen ifølge rektor. 

 Morten Hoveland ringer til LIMA for å finne ut av dette 

- Nettbrettene er på vei ut, 6.trinn har fått sine med hjem allerede i dag 

o Det utarbeides en veiledning og anbefaling for bruk i hjemmet 

o Landvik har brukt nettbrett en periode og har ikke opplevd at noen 

brett har blitt ødelagt av vann f.eks. 

 Det er blitt oversendt en mail i dag for å finne ut mer om 

Landviks erfaringer når det gjelder ødeleggelse, 

erstatningskrav og andre ting 

o Bruken av nettbrettet er diverse apper som er nyttige og med god 

mulighet for å bli utfordret og å være kreativ  

 

Fjære barneskole,  

 


