
Referat FAU Teams-møte 13.05.2020 

 

Deltakere: 

Torill Birkelund (Ass. Rektor), Maren Overrein Solberg (1.kl), Anna Medle (2.kl), Lars-Petter 

Rogstad (2.kl), Kristine Bergendahl (3.kl), Pernille Sørensen (3.kl), Anita Stensby (4.kl), Ingull 

Solbu (5.kl), Arve Bergendahl (5.kl) & Janicke Schønning (6.kl) 

Meldt fravær: 

Gianna Gavatha Dehn (1.kl), Benedicte Schibbye (4.kl), Cecilie Aasan (6.kl), Renate Nesse 

(7.kl) & Marianne Støvern Sand (7.kl) 

 

Referent: Lars-Petter Rogstad 

 

Rektor informerer 

• Hyggelig gjensyn mellom elever og lærere 

• Skryt til både foreldre og lærere for veldig bra gjennomført hjemmeskole. Ikke «etter 

skjema» ihht planen. 

• Foreldre oppfordres til å minne barna på smittevernregler som hygiene og avstand. 

• Ny lærerkabal presentert via email. 

• Usikkerhet ifbm gjennomføring av felles sommeravslutning. Ser på muligheter for 

avslutning for 7.klasse. 

• Overgangs- og kartleggings prøver i gang. 

• Elevtoalett oppussing forventes ferdig i starten av juni 

• Undervisningsbygg skal male gjerde og leker i øvre skolegård. Fasade på gymsal «er på 

blokka» 

• Alle låser er nå byttet til ny type. 

• 17.Mai feires i hver kohort 14.Mai med leker og hygge.  

 

17.Mai komiteen informerer 

• Facebook side opprettet 

• Alle foreninger i dalen invitert til å bli med på digital feiring 

• Program for dagen på siden 

• Live stream av korps og kransnedleggelse  

• Forhåndsfilmede aktiviteter, taler mm ligger på facebook siden med «publiserings timer» 

• Video fra sogneprest istedenfor gudstjeneste. 

• Korpset spiller ved flaggheising. 

• Klassekontaktene sender mail til foreldre med oppfordring til loddkjøp.  

• Facebook siden har nedlastings beskyttelse. Om noen ønsker videoer i etterkant, ta 

kontakt med FAU / 17.Mai komiteen. 

• Facebook siden blir slettet 19.Mai 

 



Alpinkurs i SAKS tiden 

• Mottatt sluttfaktura for elever utenfor SAKS som deltok på skikurset. 

• Lars-Petter kontakter Kim på SAKS for status på tilbakebetaling til de som allerede 

hadde betalt til Oslo Vinterpark. 

Rydding av FAU boden 

• Planlagt rydde dugnad av FAU boden ble stoppet av Covid-19 

• Renate & Celia har tilbudt seg å rydde opp i boden + kjøre søppel til 

gjenvinningsstasjonen. Renate kjøper også inn plastbokser til hyllene. 

Tusen takk 😊 

 

Gapahuk 

• Dette ble ikke tatt opp på møtet, men er tilleggsinfo her; 

• Vegard & Lars-Petter gikk turen fra Skolen til Gapahuken langs elva i februar. Vegard 

syns stien var bedre og greiere å gå enn forventet.  

• Det er kjøpt inn en låsbar kasse som plasseres ved gapahuken, for oppbevaring av ved 

o.l. 

• Gapahuken ble beiset i fjor, men trenger ett strøk til + fikse litt på et par benker. 

• LP sender ut info om oppgaver som må gjøres, med mulighet for «egen dugnad» 

 

Neste (og siste for dette skoleåret) møte torsdag 18.Juni 2020 

Det skal da velges Leder og Økonomiansvarlig for 1 år. Disse kan ikke være nye i FAU neste 

skoleår, det vil si at aktuelle kandidater er; 

• Maren 

• Gianna 

• Kristine 

• Pernille 

• Ingull 

• Arve 

• Janicke 

 

Referat slutt. 


