
Referat fra FAU-møte – onsdag 28. oktober 2020 

Tilstede: Emilie Eckbo, Elin Grøtting, Rut Heidi Haadne, Ivar Bjørnstad, Silje-Mari Paaske, Trond-

Kristian Sollien, Charlotte Marie Norstrøm Surén, Berit Wahl og Lene Brenneng 

 

 Informasjon fra Rektor Berit Wahl 

o Covid 19:  

 Smitterverntiltak: Vaskes ofte, barna møtes ute, kohorter, ved arrangement 

hvor hele skolen skal delta deles denne i 2 (F.eks FN-dagen fredag 23 

oktober)  

 SFO deles i to mellom de små barna og de store barna, barna har med 

matpakker til alle måltider 

 Ved karantene får elevene opplegg på teams hvor læreren har vikar i timen 

for å også være tilgjengelig for elevene som deltar på teams. Ikke mulig med 

video direkte fra klassen pga personvernloven 

 Rektor har tett dialog med kommuneoverlegen angående eventuelt endring 

av tiltak 

 Skolen har god oversikt over personene som befinner seg i byggene (liste 

ligger fremme ved opphold av andre enn skolens ansatte og elever 

 Gym og svømming ble startet opp igjen etter høstferien. Gymsalen vaskes 

over før og etter timene 

 Mer uteskole enn tidligere 

 Ved karantene må skolen få beskjed da de må få satt i gang opplegget for 

eleven hjemme 

 Det er litt høyere sykefravær enn før Covid 19, men ikke merkbart mye 

 Frydenlund har nok ressurser til å sette inn som vikar ved fravær av lærere 

o Skole og skolemiljø: 

 Psykososiale jobbes med – hvordan man har det, viktig her at det blir tatt tak 

i tidlig 

 Helsesykepleier er tilgjengelig og jobber i forkant 

 Noen trinn har spesielt opplegg 

 «Kultur for læring» er fokuset til Frydenlund – Viktig at man opplever å bli 

motivert. Hva kan endres og bli bedre 

 Ny læreplan: «Fagfornyelsen» - Fokus på å forske, lytte og samarbeide 

o Skolestruktur: 

 Utdanningskomiteen skal utrede hele skole og barnehagestrukturen i 

kommunen. Utredningen skal være ferdig i løpet av første halvår 2021 

 Prognosen viser en nedgang på elevtall totalt i kommunen, mens elevtallene 

for Frydenlund styrkes 

 Det viktige her er at de tenker på det beste for elevene 

 Det ble informert om at det er lite vedlikeholdsbehov ved Frydenlund 

 Frydenlund avlaster Vestad. 

 

 Driftsstyremøte: 

o Se referat fra møtet 19.10.2020 

o Ønske om basketballkurver 



o FAU er samstemte om at det er positivt for oss å bidra, men at vi må vurdere hver 

enkelt sak 

o Elevene kan søke FAU om støtte til 500 kr. Dette kan være fint for å få en forståelse 

av penger og prosessen rundt å søke om støtte 

o Tilstandsrapport angående skolens lekeapparatene  

 Hva er plan med de stengte lekeapparatene, avklares i møte fredag 23 

oktober 

 

 Innspill til «skoledebatten» 

o FAU er enige om at det skal være et motsvar i Østlendingen mot saken som var 

angående Hanstad vs. Frydenlund. FAU-leder formulerer en tekst og kontakter 

Østlendingen. FAU ønsker ikke å starte en kamp om saken, men ønsker å saklig 

fortelle sin del av saken 

 

 FAU fokusområder 2020-2021: 

o Følgende ble nevnt: 

 Ivareta barnas læringsmiljø 

 Oppfordre til en aktiv skolehverdag 

 Kortere undervisningsøkter 

 Mer dyrking av det sosiale, ikke bare fokus på digitalt 

o Informasjonsflyt til klassekontakter og foreldre 

 Ønsker å få til bedre informasjonsflyt fra FAU ut til klassekontaktene og 

foreldrene (ang. f.eks. skolestrukturdebatten) 

 Ble foreslått å lage en åpen side på facebook hvor FAU kan legge ut 

informasjon løpende 

o Ønske om foreldredugnad hvor vi bruker egne ressurser blant foreldre og gjør 

skolegården hyggeligere for våre barn. Ønske om at vi involverer klassekontaktene 

slik at disse kan ta dette videre ut i klassene 

 

 Økonomi: 

o Ivar og ny revisor Randi Gammelmo avtaler møte for oppstart og gjennomgang av 

regnskapet 

 

 Møteplan: 

o Møte 1: gjennomført onsdag 28.10.2020 

o Møte 2: tirsdag 24.11.2020 med fokus på foreldredugnaden 

o Møte 3: tirsdag 8.12.2020 – evnt. Oppfølgingsmøte januar m/ foreldre 

o Møte 4: onsdag 10.02.2021 – oppstart 17.mai komité 

o Møte 5: tirsdag 16.03.2021 

o Møte 6: tirsdag 13.04.2021, Dugnadsdag? 

o Årsmøte 20/21: onsdag 15.09.2021 

 

 Eventuelt: 



o Ved fravær av nestleder Silje-Mari på driftsstyremøte trer Emilie inn som vikar 

o Låsene på do ved 4.klasse henger seg opp (Leder FAU har tatt dette opp med 

ledelsen) 

o Leksestøtte: Viktig at vi her oppfordrer til at barna jobber strukturert når de har 

dette tilbudet 

 

Elverum, 28.10.2020 

Lene Brenneng 

Sekretær FAU 


