
Årsberetning for FAU 2019-2020 

 

Konstituering FAU skoleåret 2019-2020: 

Leder: Malin Korsnes 

Nestleder: Cornelia Doberenz 

Kasserer: Gunnhild Valberg 

Sekretær: Jonas Hagerup 

Styremedlemmer: Bjørn Ulvik, Espen Lenvik, Hanne Myraune og Jørn Ulvik 

Varamedlem: Vibeke Lehn 

 

Hjertesaker skoleåret 19-20: 

❖ Uteområde 
Kommunepark vs skolen 

❖ Robuste barn og foreldre, hvordan får vi det til? 
Relasjonsvennlig 

❖ Ressurser i skolen 

Fagplaner 2020 
HMS arbeid (i forkant) 

 

Møteplan for skoleåret 19-20: 

➢ 30. sept 2019 
➢ 28. okt 2019 
➢ 25. nov 2019 
➢ 27. jan 2020 
➢ 24. feb 2020 
➢ 30. mars 2020 
➢ 27. april 2020. Årsmøte 

 

Koronasituasjonen gjorde året spesielt for alle. Møteplanen ble fulgt så langt det gikk seg gjøre. Vi 

har gjennomført ett møte på Skype, og det fungerte svært bra. 

 

 

 

 

 

 



Vi har hatt fokus på: 

▪ Skolens kommunikasjonskanal: Vigilo. Den er etter hvert velfungerende og god 
▪ Etablering av klassekontoer i bank, da Coop ikke passet til formålet lengre 

 
 

Vi har hatt dialog med Rektor og skoleledelsen omkring: 

▪ Bemanning 
▪ Skoleskyss, trafikksikkerhet og trafikkløsninger rundt skoleområdet 
▪ Skolematordning 
▪ Vigilo og skolens kommunikasjon 
▪ Tilrettelegging på skolen og skoleområdet 
▪ Foreldre støttende tiltak, eksempelvis storforeldremøte H-20. Vi har midler som kan 

brukes 
  

 

Vi er blitt godt orientert og har hatt fine diskusjoner omkring: 

▪ Kommuneparken på Alstadjordet, lokalisert tett på skolen 
▪ Erfaringer med mobbing og utenforskap, med utgangspunkt i Camilla Lyngens 

foredrag 
▪ Hjemmeskole i korona-tida  
▪ Dugnads – orienterings skriv til nye landsmenn 
▪ Klassesparing og tanker rundt det 

 

 

Videre blir veien lagt ved hjelp av det godt etablerte og planlagte årshjulet. Det viktigste videre blir 

endringene i FAU, der foreldrekontaktene er de eneste som er valgbare som FAU medlemmer. Vi 

mener dette vil gjøre dialogen mellom foreldrene og skolen bedre, tettere og mer interessant og ikke 

minst effektiv.  

 

 

Referater og dokumenter ligger åpent på kommunens hjemmeside, takk til Anita på skolekontoret for 

god hjelp! 

 

 

 

 

 

 


