Levanger kommune
Halsan barneskole
Tømtevegen 176
7608 LEVANGER

Halsan, 17.02.21

Referat fra FAU-møte på Halsan barneskole
Onsdag 17.02.21 kl. 18.00-19.00
DELTAKERE:
Kirsti Austmo 1.kl.
Line Bergdal 2.kl.
Grethe Langås Hagen 3.kl.
Håvard Norberg 4A
Audun Wexels Riser 4B
Liv Marit Røiseng Nordli 5.kl.
Jonny Johansen 6.kl.
Bine Anette Skjervold 7.kl.
Nina Stjernen (fungerende rektor)

Nina fortale at hun skal skal være vikar for Hilde ut juli 21.
1.mars er det skolebesøk på Halsan. Marit Aksnes (oppvekstsjef) og Erik Hojem Garmager (rådgiver
oppvekst) kommer. FAU-leder eller noen andre fra FAU ønskes med i deler av møtet. Ingen i FAU
kunne møte 1.mars.
Nåsituasjonen på skolen: Artig med snø som fører til aktiv leik og skigåing. Flere klasser har vært på
isen på Langåsdammen etter jul.
Klassene har ulike lekeområder ute pga smittevern. Det er ikke noen aktiviteter på tvers mellom
klassene i timer eller friminutt. Dette er et savn spesielt i timene. Ansatte har fellesmøter på teams.
Ingen av foreldrene i FAU hadde erfart/hørt om at elevene opplever smitteverntiltakene som
krevende.
Skolen gjennomførte en språkbrukkampanje før jul i 2019. Lærerne vurderer om det nå er behov for
å gjenta den. FAU er positiv til at den blir tatt fram igjen og at hele skolen deltar i kampanjen.
Utfordringer: Elevenes bruk av sosiale medier, spilling med chat, grupper på snap osv. Mye blir
skrevet som ikke er hyggelig for andre å motta/lese. FAU mener det er viktig med god
kommunikasjon mellom foreldrene. Ta opp temaet aldersgrenser. Medlemmene i FAU tar opp
temaet i foreldreklassegruppene.
Tegnekonkurranse er gjennomført i klassene arr. av 6.kl. Temaet var Best sammen!
Jonny Johansen kontakter XO- profil om det er mulig å lage noe av vinnerbildet. (T-skjorter til
1.skoledag til høsten, gensere, flagg, buttons …) FAU har kr. 37 000.
Fagfornyelsen:
Nye bøker trengs i alle fag spesielt på mellomtrinnet. 1.-4. bruker engangsbøker i flere fag, og de er
etter ny plan. Det skal settes ned grupper i kommunen som vurderer læreverk, både digitale og
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fysiske. Målet er at alle skolene skal kjøpe like læreverk. Kommunestyret må her inn med
ekstrabevilgninger.
I år har det vært vanskelig å legge årsplaner for lærerne. Det blir en blanding mellom det gode som
har vært gjort før og nye mål fra fagfornyelsen.
Elevundersøkelsen blir tatt opp på neste møte da den nå ikke er offentliggjort.
Nasjonale prøver: Årets resultat for 5.trinn ble gjennomgått. Godt resultat i lesing og matem. Engelsk
er under landsgjennomsnittet.
Sosiale aktiviteter som er mulig for klassene i fritida: Uteaktiviteter for alle elevene og sammen med
klassekontaktene eller noen andre foreldre. FAU- medlemmene motiverer for å lage sosiale
møtepunkter for alle i hver klasse.
Skolens økonomi: Mål om å redusere på lønn, og det vil føre til færre voksne i klasserommet, og
færre delingstimer. Svært lite brukes på innkjøp.
Lavere elevtall. Fra høsten vil det være ca. 153 elever.
VISJON:
Vi på Halsan er opptatt av:
H-helse
A- allsidighet
L- læring
S- samhold
A- ansvar
N-nysgjerrighet
Visjonen er tatt opp i elevrådet, og de syns den var super. FAU syns den ser fin ut.
Utviklingssamtaler gjennomføres før påske på teams eller fysisk. (Halve 6.kl. skal ha dem etter påske.)
Noen lærere foretrekker fysisk oppmøte spesielt når det ikke har vært fysisk foreldremøter.
Skolen har så langt vært heldig angående koronaen. Egne innganger, ok med uteområder og ingen
smitte.
VALG: Kirsti Austmo 1.kl. og Bine Anette Skjervold 7.kl. deler på FAU-ledervervet.
Samarbeidsutvalg- og skolemiljømedlemmer: Kirsti Austmo, Grethe Langås Hagen og Liv Marit
Røiseng Nordli.
Viktig å framsnakke skole. Ta kontakt med skolen hvis man lurer på noe.
Eventuelt:
Det er 2 rolige elger i skoleveien. FAU venter til etter vinterferien med å eventuelt ta kontakt med
viltnemda.
Ref. Nina Stjernen
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