
Referat fra FAU-møte 22. april 2020 
 
Tilstede: 
Marianne Skogstad Torp, Christian Andersson, Susanne Haga, Annick De Gest, Anne Ødemodringen, 
Kristine Hatlø, Mari Louise Sendstad, May Veronica Karlsson og Anders Hjelle (referent) 
  
Fra skolen:  rektor Kristin Sørlien. 
  

1.       Velkommen 
▪    Møte gjennomført via Teams 

2.       Rektor informerer 
▪  Status rundt Covid-19 

▪  Kommet en smittevernveiledning for ungdomstrinnet 
•         Grupper inntil 20 elever 
•         Elever skal så langt som mulig følge samme gruppe og samme klasserom 
•         Hygiene 
•         Mulig kombinasjon mellom noe fysisk tilstede og noe digital undervisning 
•         Mat og helse skal ikke undervises i på skolen 
•         Ikke bruk av garderober ved kroppsøving 
•         Skolen har god romkapasitet 

▪  Skolen skal planlegge for oppstart og være klar på rimelig kort varsel 
▪  Foreløpig ikke noe fastsatt. Forventer at det går minst en uke etter oppstart i 

barneskolen. 
▪  I de tilfeller der klassene overstiger 20 elever vurderes det om man etablerer en 

ekstra gruppe fra trinnet 
▪  Generell informasjon 

▪  Blir endring på timeplan fra neste år 
•         Økt 1 40 minutter 
•         Deretter 4 økter a 60 min 
•         Ramme den samme, fra 08.30 - 14.05 

▪  To ledige faste stillinger der man er i ansettelsesprosess 
▪  Eksamen skriftlig og muntlig avlyst for 10. trinn 

3.       Rakedugnad avlyst grunnet Covid-19 
4.       Natteravner 

▪  Ungdomsklubben er for tiden stengt og da gjennomføres det heller ikke Natteravnvandring 
5.       Hvordan oppleves hjemmeundervisning 

▪  Oppleves at skolearbeidet i all hovedsak fungerer greit med hjemmeundervisning 
▪  Oppleves at det er lite evalueringer å forholde seg til 
▪  Kan være litt krevende med de praktiske fagene og tilhørende rapportering 
▪  Positivt med god oppfølging 
▪  Burde vurdere noe mer fysisk aktivitet 
▪  Mye bra ro og struktur i undervisning 
▪  Tidvis litt i overkant mye oppgaver for 10. trinn. 

6.       Nye 8. trinn 
▪  Vil ikke være den vanlige store samlingen på våren før oppstart 
▪  En mulig løsning kan være å gjennomføre det som et Webinar 
▪  Annen digital presentasjon, men det er vanskelig med direkte kommunikasjon 
▪  Gjennomføre fysisk møte, men da delt opp i klasser fremfor at hele trinnet samles samtidig 

 
 



7.       Avslutning 10. trinn 
▪  Lærerne har sett på muligheten for å samle klasser eller kontaktlærergrupper til korte 

samlinger for utdeling av vitnemål. 
▪  Servering utgår uansett 
▪  Hvis antall mennesker også er en begrensning innenfor grupper kan man vurdere at det 

gjennomføres uten foreldre tilstede. 
▪  Avslutningstur vil mest sannsynlig utgå, eventuelt gjennomføre uten overnatting. Utfordre 

elevene på alternativt opplegg. 
8.       Eventuelt 

▪  Årsmøte i mai. Gjennomføringsmåte ikke avklart per nå. 
▪  Ingen saker for øvrig. 

  
22.04.2020 
Anders Hjelle 
  
  
  
  
 


