
Referat nr.11, FAU 2019/2020, den 02.06.2020 

Tilstede: Ingvild (FAU-leder og vara) 7.trinn, Trine Lise 6.trinn, Øystein 5.trinn, Michael 3.trinn, 

Christian 2.trinn og Kine 1.trinn 

Forfall: Isabell 7.trinn og Hans Christian 4.trinn.  

 

Sak 1: 

Gjennomgang og godkjenning av referat 10: 

Referatet er ikke gjennomgått. 

 

Sak 2:  

Rektor informerer: 

Smittevernreglene: 1-3 går tilbake til todeling, 6.trinn går tilbake til full klasse, 7.trinn blir todelt mens 

5.trinn blir på Ydalir i en til to uker til. De kommer helt sikkert tilbake siste uka. Grunnen til utsatt 

tilbakekomst er toalettfasiliteter og uteområdet. Får ikke samlet trinnene på tvers ennå. 

Vaskereglene er ikke like strenge, men fremdeles etter friminutter og til mat. Det fungerer bra å 

møte barna ute, det blir mindre trengsel i garderoben og veldig greit inne i klasserommene. Dette 

fortsetter til Elverum går over til grønt nivå.  

02.06.20 var det kun 2 elever borte fra 1-4 trinn. To lærere som ennå ikke er tilbake grunnet risiko, 

de gjør andre oppgaver slik at man kjøper seg tid frem til over sommerferien. 

 

Sommeravslutning for 7.trinn og de øvrige trinnene: Det er åpnet for at alle trinn kan ha 

sommeravslutning, etter 15.06 kan det være 200 samlet. Og 1.-6.trinn skal ha sommeravslutning ute. 

1., 4. og 6. trinn har valgt å droppe avslutningen.  

 

Neste skoleår: En lærer blir med videre, og en ny kommer inn. 245 elever neste år, to mer enn i år. 

1.trinn blir 37 elever. Det har blitt ansatt 3, noen skal videreutdannes neste år. Synne har ikke jobbet 

i Elverum kommune før. Mats Ola har vært ute et år, men jobbet her før. Zarita Morgan overflyttes 

fra Kirkeby. Skolestart er 17.august.  

 

Parkeringsplass har vært et tema i mange år. Nå nærmer det seg oppstart og er forhåpentligvis ferdig 

til skolestart. Før parkeringen blir det ordnet sykkelparkering.  

 

Scenelys: Det mangler kun elektriker som skal gjøre den siste delen. Ragne har fått sett det og det ser 

veldig bra ut. 

 

Hvordan følges SFO opp: Ragne har snakket med noen av de hun har fått navn på. Det har vært 

reagert noe på høyt støynivå under mat, noen hadde blitt snakket hardt til av de voksne og ble redde 

av det. Det har også blitt opplevd at en del av det som ble satt opp på planen ikke gjennomføres, det 

har heller ikke kommet noe informasjon om endringer. Ragne og Anita vil gjerne ha tilbakemeldinger 

hvis andre har noe de ønsker å ta opp ang. SFO. Det er nå kun barn fra samme trinn som er sammen, 



grunnet Corona. Dette bør de ta med seg videre. Det har også vært opplevd at barna ikke ble tatt på 

alvor da de kom til voksne for å fortelle om ting/hendelser. Det er viktig at SFO’s ansatte hjelper barn 

inn i leken. Det er ofte synlig at noen barn går alene, uten at en voksen hjelper de i gang med lek. Det 

er ca. 60 barn på SFO nå. 

Samarbeid med høgskolen fra høsten av, hvor studenter kommer og har aktiviteter. Dette er et 

samarbeid med alle skolene i Elverum. Høgskolens ansvarlig er Sigurd Pettersen og i Elverum er det 

ass.rektor Vegard på Frydenlund.  

Skolen skal få ut noe informasjon om hva SFO er og hva man ønsker å gjøre fra høsten av. Et tips er at 

det legges ut en kort tekst om aktivitetene som har skjedd den dagen/den uka slik at det blir noe 

positivt rundt SFO. Det er forhåpentligvis roligere rundt SFO neste år, med tanke på lokaler, 

tilstedeværende ansatte. Hver uke er det møter mellom SFO-leder og gruppelederne (3 nå i corona-

tid) Det blir 4 uker stengt i juli, fra 5.juli. Det vil ikke bli servert mat før sommerferien.  

 

Førskoledagen er den 10.06. Første skoledag er foreldrene med inn i klasserommet i ti minutter og 

deretter møter de rektor i musikkrommet og får en times gjennomgang av skolens regler og rutiner. 

 

Sak 3: 

Dugnad: 

Det er en anbefaling å ha en vårdugnad i tillegg til en på høsten. Skolestartsdugnaden blir lørdag den 

15.08 kl.13.00-16.00. FAU fyrer griller og setter ut en del bord. Familiene som kommer, tar med seg 

grillmat og griller selv. Det må kostes, rakes, lukes og bygges rampe til vennehytta. Det er behov for 

en ansvarlig for planlegging av rampa. Ragne informerer om denne på førskoledagen. 

 

Sak 4: 

FAU neste skoleår: 

FAU vil ikke avholde årsmøte før skoleslutt, men gjennomføre det når foreldremøtene er avholdt rett 

etter skolestart. FAU’s 2019/2020 representanter vil inneha rollene frem til årsmøte er gjennomført, 

dette grunnet Covid-19. 

Alle representanter informerer om dette på eget trinns facebookside. 

 

Sak 5: 

Eventuelt: 

FAU sitt årsmøte blir avholdt etter at alle trinn har hatt foreldremøte etter skolestart. 

 

Neste møte:???. 

Trine Lise, referent 

 


