
Referat FAU-MØTE  

Tirsdag 4.mai 2021, kl 18 på teams  

Til stede: Linda Stranden, Vigdis Tveter, Heidi Kase ( fra skolen) 

Fra styringsgruppa: Gry Veiby, Steinar Alsos, Stein Tollefsen, Anita Nordli, Karin Carmelli, Ingvild 

Thomassen, Tone Aase, Marianne Konstali, Linda Marie Hegler Osmundnes, Lina Jacobsen 

 

17.mai blir 12.mai  i skolens regi. Alt informasjon kommer på en skolemelding seinere - se 

skolemelding datert 06.05.21. 

 

7.trinnsavslutning: blir annerledes. tenker at vi i år har en sommeravslutning for alle kohortvis ute, så 

det blir en fin felles sommeravslutning. Har et håp om at det kan bli en avslutning på ettermiddag/ 

kveldstid klassetid, skolen vil ta det i skoletid med alle. Spørsmål fra FAU om skolen kan tenke litt mer 

kreativt rundt det. Skolehagen/ skolen har partytelt.  

 

Interesse rundt 1.trinn: Heidi Kase som har holdt i det. I skolekretsen er det 75 søkere som det er 

plass til, så kommer det 5 fra Abildsø. Så har vi i tillegg 4 søkere, men 2 som vi fyller opp til, men 2 

som ikke får plass. De som hører til i skolekretsen får plass.  Tre store klasser, som i år.  

Skolen er i rute med ansettelser. Presentert personalkabalen for lærerne, om hvem som er 

kontaktlærer neste år. Ny avdelingsleder kommer i august. Spørsmål: kommer det inn mer 

kompetanse på elever som trenger spesialundervisning? Ja, sier rektor, og det blir fokus på språk 

med et spes.ped team som skal jobbe på tvers. To fulle stillinger er satt til dette, i tillegg til de som 

jobber med dette til vanlig. Ansatt flere miljøarbeidere med mye kompetanse.  

FAU er positive, og presiserer at det er viktig at skolen kommuniserer ut disse endringene. Skolen sier 

noe blir informert til sommeren, noe til foreldremøtene. Ny lærerplan og presentere den er noe 

skolen skal informere om.  

Det oppfordres til at foreldre tar direkte kontakt med skolen dersom de har noen spørsmål. Skolen er 

lydhøre og setter pris på det.  

Skolen har tenkt mye gjennom klassesammensetning og hvordan den skal være. Skolen tenker at 

klassene skal være de samme som fra starten. Men foreldre må belage seg på at læreren ikke 

nødvendigvis kommer til å følge klassen hele veien. Skolen må også ta hensyn til hva lærerne selv 

ønsker seg, samt lærernes kompetanse og skolens samlede behov. Ser at noen trinn har fått det 

bedre etter at klassene er satt sammen annerledes i dette annerledesåret. Fungert godt i 4.klasse. 

dette har satt igang en tankeprosess med trinnet der de ser på om hele gruppesammensetninga på 

nytt. Mer informasjon om dette kommer på foreldremøtene neste uke, og fra ledelsen nærmere 

sommeren. Ledelsen oppfordrer til å ta kontakt ved behov for mer informasjon i etterkant av 

foreldremøtene. 

Det blir foreldremøter på Teams. Det presiseres at lærere må gjøre foreldrene obs på at barn kan 

høre det som blir sagt. FAU oppfordrer også skolen til å sørge for at det blir valgt FAU-representanter 

til neste skoleår.  

 



Skolehagen; skolen hadde Sigurd, som er kontaktlærer på 4.trinn, har sagt seg villig til å være de 

ansattes representant inn i skolehagen. I dag hadde skolen besøk av Bygdøy planteskole der Sigurd, 

Siri, Kai og to representanter fra AKS gikk gjennom skolehagen. Forslag om å kjøpe plantejord fra Ås. I 

morgen skal det lages en plan over planter som er bestilt.  

Den siste uka har vaktmester Kai kutta en del trær og rydda litt. Heidi på AKS har kobla seg på, funnet 

en del redskaper for å rydde. Planlagt innkjøp av barnevennlige redskaper. Komposthaugen er flytta 

lenger inn i skolehagen, på oversiden av plantekassene. Når plan og møte i morgen er gjort, vil det 

komme mer info ut til lærerne. Også sendt ut til foreldre hvordan skal jobbe med skolehagen. AKS 

skal koble seg med trinnene for å få til skolehagejobb.  

Det røde huset nederst er revet. Det var slitt og nedtagga, og umulig å stenge. Planlagt å sette opp et 

nytt bygg litt nærmere Bjørnehiet, og at det kan låses - slik at det kan bruke til leker og redskaper og 

arrangement i forbindelse med skolehagen. Vært rydda i redskapsbua. Skolen har funnet ut at de kan 

låse av skolehagen, slik at den ikke brukes av uvedkommende. 

 Innen slutten av mai bør det være i gang med planting. Fram til sommeren får gjort mye selv, 

vanning etc i løpet av sommeren. Mer svar om hva foreldrene skal bidra med, mer info kommer. Ny 

lærer med utdanning som gartner. FAU kan også søke om midler til å kjøpe inn redskaper. FAU ber 

skolen tenke godt gjennom om hagen skal låses. Mer info om hva foreldre skal bidra med om noen 

uker. Skolen vil være mest mulig selvhjulpen.  

 

FAU vil takke skolen for den kjempejobben skolen har gjort - og gjør.    


