
REFFERAT TIL MØTE I FAU - FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG 

Dag: Mandag 07. september 2020 
Tid: Kl. 16:00-17:00 
Sted: Amfi   
 
Oppstarts- og informasjonsmøte med skolens kontaktlærere og FAU-representanter på trinnene.  

FAU:1. Liss-Mari Sørensen 2. Stense V Jensen 3. Birgitte Ophus 4. Jan Vidar Olsen 5. Jonas Nyland 6. 

Kristina Schneider 7. Gunnar Klausen (kom i møtet til sak nr. 3)  8. Mona Strand 9. Hans Arne Thomsen 

10. Tina A Jaklin (ikke på møtet, ingen stedfortreder møtte opp) 

Navn i kursiv er fjorårets representant.  

Sak 1 Velkomst og presentasjon av årets kontaktlærere og FAU-representanter 

Presentasjon av kontaktlærere er gjennomført overfor FAU representantene.  

Sak 2  Rektor informerer fra skolen  

Elevtall, smittevern, læring i friluft, Transponder, TAR-uka, søknad om fri - skjema på skolens 
hjemmeside, mobilfri skole, Kjørveidalen, mobbeombudet besøker skolen (14.09.), Politiet 
besøker skolen 15. oktober med opplegget «Delbart». 

 

 Elevtallet er 288 for 2020/2021. 33 elever i 1. klasse.  

 Transponder er en meldingstjeneste for foreldre og lærere. Her meldes beskjeder til klassen 
fra foreldre. Eks. dersom det er sykdom så meldes dette inn i denne plattformen. Husk å skriv 
kun fornavn til ungen og klassetrinn i meldingen. Ikke skrive inn etternavn til ungen og navn til 
foreldre. Saker som angår klassen som gruppe kan sendes ut her. SFO har egen telefon som 
skal brukes for å oppnå kontakten med dem. Er det sensitivt innhold så kan foreldre be 
kontaktlærer om å ringe. Det blir sendt ut en test melding fra skolen på hvordan en innholdet 
skal utformes.  

 Læring i friluft – skolen ønsker å motivere for at deler av undervisningen benytter uterommet 
for praktiske, kreative og skapende aktiviteter i ulike fag og sammenhenger. Målet er å legge 
til rette for faglig utvikling, variasjon i opplæringa, relasjonsbygging og å utnytte potensialet 
som den alternative læringsarenaen gir.    

 TAR uka er i uke 40, overgang september og oktober. Det er sendt en transponder melding ift. 
saken. Oppfordrer FAU representantene, foreldre eller besteforeldre til å være med. Skolen vil 
tilrettelegge slik at en tar hensyn til de nasjonale smittevern reglene. Situasjonen kan endre 
seg frem til uke 40. Dersom det skulle bli endring så kommuniseres dette ut via Transponder. 
Mange av aktivitetene denne uken blir utendørs. Det er noe skepsis i forhold til å tillate at 
klassen får besøk av foreldre/besteforeldre. Dette tar rektor med seg inn i videre arbeid med 
TAR uken. Det er viktig å ivareta smittevern reglementet og sjekke ut med kommunelegen ift. 
om det er noe problemer med at foreldre/besteforeldre kommer på skolebesøk.  

 Søknad om fri – det gis orientering på trinnene ift. hvordan en skal søke om fri for elever.  

 Mobilfri skole ble iverksatt i skoleåret 2019/2020. Etter en lang prosess med god involvering 
så ble dette innført på skolen. Rektor ønsker at det blir en sak på dialog møtene om mobilfri 
skole. Det er viktig at mobil legges i skolens koffert når de kommer på skolen og kan hentes ut 
etter endt skoledag. 1-4 klasse skal ikke ha med mobil. Fra 5 klasse og oppover skal mobil 
plasseres i skolens koffert.  

 Kjørveidalen: Det er en bratt vei ned mot hovedveien. Det er bare flaks at det så langt har gått 
bra. Her skal det monteres fartsmåler på hovedveien samt se på løsninger ift. gangvei og 
overgang. Det er stor fare for personskade i bakken. FAU diskuterte saken og alle er samstemt 



på at dette er et farlig område for alle som ferdes i bakken. FAU vil sammen med skolen jobbe 
videre med denne saken opp mot kommunen og Fylke.  

 Mobbeombud besøker skolen mandag 14.9. Jon-Halvdan Lenning kommer til skolen for å 
besøke oss. Han kommer innom 2-10 klasse for en prat. Han ønsker å møte foreldre om 
kvelden for informasjon og dialog med foreldrene. Det sendes ut Transponder melding til alle 
om dette.  

 Politi besøker skolen om digital virkelighet som vi er en del av. De kommer i oktober for å kjøre 
en presentasjon til elever. Dette foregår på dagtid for kun elever.  

 
Sak 3 FAU-leder skoleåret 19/20, Heidi Elvebo, orienterer og overleverer saksmappe og protokoll. 

 Gjennomgang av rollen og formålet til FAU representanter.  

 Økonomi: FAU disponerer et fond som går via kommunen. En hver klasse må organisere sin 
egen klassekasse etter en modell som måtte passe for dem.  

 Gjennomgang av FAU representantenes mappe som gir mer detaljert informasjon om 
representantenes roller og oppgaver.  
 

Sak 4 Info om opplæringsloven kap. 9A; det psykososiale skolemiljøet  

Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø skal revideres denne 

høsten og FAU oppfordres til å komme med innspill til justeringer og forbedringer.  

Sak 5 FAU – fokusområder skoleåret 2020/2021; helsetjenester i skolen, uteområdet   

 Skolen skal jobbe videre med helse og friluft i skoleåret 2020/2021. Skolen vil trekke inn blant 
annet kommune psykolog til skolen for å styrke dette arbeidet. Det er nå avtalt tid for at 
psykolog kommer til skolen.  

 Det blir i løpet av året flere helserelaterte aktiviteter på skolen dette året.  
 

Sak 6 Samarbeid skole- hjem  

a) Dialogmøter mellom kontaktlærere og klassekontakter videreføres – ok.  
b) Møte med FAU representanter og elevrådet – på agendaen.  
c) TAR-uka (uke 40); 28. september-2. oktober. Hva kan FAU/foreldregruppen bidra med? – 
gjennomgått i starten av møtet.  
 

Sak 7  Møteplan FAU skoleåret 2020/2021  

Forslag til møteplan: Mandager kl. 17:00 – 18:00 etter følgende datoer:  
2020: 7. september, 5. oktober, 2. november, 30. november 
2021: 18. januar, 15. februar, 15. mars, 12. april, 10. mai.  

 

Sak 8 Valg av leder, nestleder og sekretær.  

Sekretær ble valgt i 2019/2020: Jan-Vidar Olsen 

Nestleder valgt: Stense V. Jensen 

Leder valgt: Kristina Schneider 

Sak 9  Åpen runde 

 



 

 

E-post til:  

1. Liss-Mari Sørensen – liss-mari.sorensen@balsfjord.kommune.no 

2. Stense V Jensen - ok 

3. Birgitte Ophus – gitte124@hotmail.com 

4. Jan Vidar Olsen - ok 

5. Jonas Nyland – jonas-nyland@hotmail.com 

6. Kristina Schneider – krsc444@gmail.com 

7. Gunnar Klausen – gunnarkl@msn.com 

8. Mona Strand - ok 

9. Hans Arne Thomsen – hansarthomsen@gmail.com  

10. Tina A Jaklin - ok 

 

Ref. Jan-Vidar  

FAU 01.09.20 

 

mailto:hansarthomsen@gmail.com

