Referat FAU-møte Halsan skole 19.mai 2021.
Tidspunkt: 19.05.21 klokken 18.00
Tilstede:
Bine Skjervold (7.klasse), Ronny Johansen – (6.klasse), Grete L. Hagen (3.klasse), Håvard Nordberg
(4.klasse), Kirsti Austmo (1.klasse) og Nina Stjernen (Fungerende rektor).
Forfall: Line Bergdal (2.klassen), Audun W. Riser (4.klassen), og Liv Marit R. Nordli (5.klassen).
Sak 1:
Godkjenning av referat, valg av referent.
Godkjent. Kirsti skriver referat.
Kommentarer:
Referatet må gjøres mer tilgjengelig for alle. Enighet om at det legges på hjemmesiden til
skolen og at det sendes ut en SchoolLink-melding til alle når det er lagt ut.
Tips: SchoolLink også i forkant av møter for å få be om aktuelle saker – Tas til etterretning.
Sak 2:
Hvem skiftes ut av FAU nå?
7.trinn, 4.trinn, 6.trinn og muligens 2.trinn.
Kommentarer:
Første FAU-møte etter sommeren blir i midten av september 2021. Ønskelig at nye
representanter er klare til da. Ber om at dette videreformidles og at det velges nye representanter i
de aktuelle klassene. For bedre oversikt er det ønskelig at FAU-representant velges blant
klassekontaktene.
Sak 3:
Økonomi – status:
37 300kr i beholdning. Det ble ordnet med Is til elevene etter 17.maitog 12.mai. Det bestilles
sitteunderlag til elevene i 2.-7.klasse fra høsten av og t-skjorter til høstens 1.klassinger. Alt med
printet «best sammen» og vinneren av tegnekonkurransen. Ronny ordner dette.
Sak 4:
Planlegging av høsten – tiltak/arrangementer.
Vi planlegger som om vi får arrangere som normalt. Ønsker vennekveld på skolen med
forskjellige aktiviteter og loddsalg. Her må klassekontaktene også involveres, og det må
planlegges mer nøye. Det vil også være aktuelt med juleavslutning.
Ønskelig med storforeldremøte om nettvett. Dette tas opp igjen for nærmere planlegging til
høsten.

Sak 5:
Status uteområde.
Kirsti har kontaktet kommunen og fått bekreftet at penger som kunne vært brukt til å ruste
opp uteområdet enten på Halsan eller Ekne er brukt til å fikse ballbingene rundt omkring i
kommunen. Tilbakemeldingen som gis er at det settes av 2 millioner kroner annethvert år til
opprustning av uteområder ved kommunens barnehager og skoler. Arbeidet med å tildele for neste
gang starter i høst. Det skal settes ned en gruppe i kommunen som skal anbefale hvordan midlene
for 2022 skal brukes. Her kreves det at det drives noe lobbyvirksomhet og at det er engasjement.
Dessverre er kommunekassen tilnærmet tom og man kommer ikke langt med 2 millioner, men FAU
er enige om at litt er bedre enn ingenting. Samtidig tenker vi at vi ikke kommer noen vei med dette
nå før sommeren. Dette er en jobb vi må ta opp igjen til høsten og skape engasjement rundt og
forsøke å påvirke kommunen. Her kan også elevrådet få en rolle og vi tenker kanskje en mediesak om
tilstanden på uteområdet.
Kommentarer:
Det vises også til at det er en del som forfaller på skolen på grunn av at vaktmestertjenesten
er dårligere enn før. Halsan har en «egen» politiker som vi kan forsøke å kontakte i slike saker. Dette
er Marit Kristine M Fosså og vara Mette Jørstad. Her må vi som foreldre bidra til å sette fokus på den
urettferdigheten som barna våre blir utsatt for – hvis en ser på hvor fine uteområder de andre
skolene har rundt oss. Dette er også noe barna ser veldig godt. Kan vi gjøre noe på dugnad?

Sak 6
Informasjon fra skolen ved Nina.
Det ønskes synspunkter på om det bør være åpent for å følge foreldremøte hjemmefra
samtidig som det foregår fysisk på skolen. Altså om Teams kan settes opp i et hjørne av
klasserommet mens det fysisk foregår på skolen. FAU ønsker ikke dette. Er det åpent for at vi kan
møtes fysisk på skolen så bør vi gjøre det. Årsaken er at vi ønsker at det legges til rette for å treffes,
skape relasjoner til hverandre og ha åpne diskusjoner. Dette blir vanskelig hvis noen følger et møte
via Teams. Vi tenker at enten må hele møtet kjøres via Teams eller så må hele møtet være ved fysisk
oppmøte. Rektor tar med synspunktene tilbake.
Økonomi: Det er trang økonomi for tiden. Nina informerer kort om dette og kort sagt så vil
kommuneøkonomien påvirke Halsan også fremover. Halsan har flere små klasser, noe som er dyrt å
drifte blant annet. Rektor oppfordrer alle til å se på kommunedirektør Peter Ardons presentasjon av
kommuneøkonomien. Denne ligger på kommunens hjemmeside.
Tilbakemeldinger fra Elevrådet: Elevrådet stiller seg bak FAUs uttalelse ang. el-sykler langs
skoleveien. Skrivet er gjennomgått i alle klassene på mellomtrinnet. Det ble da stilt spørsmål i fht. om
el-sparkesykkel er greit? FAU konkluderer med at el-sparkesykler ikke er greit med unntak av evt.
bevegelseshemmede. FAU henviser samtidig til trafikkregler og nylig vedtatte regler og anbefalte
aldersgrenser på el-sparkesykler. Se statensvegvesen.no og tryggtrafikk.no.

Sak 7:
Hva kan og skal FAU bidra med i skolekretsdebatten?
Tilbakemeldingen til FAU er at saken er tatt opp i de fleste klassene. Flesteparten er imot at
skolekrets Halsan skal flyttes til ungdomsskolekrets Skogn. Det er noen få som ikke engasjerer seg
eller som synes at en flytting er ok. Det er startet et foreldreopprør angående saken og det
oppfordres til engasjement. Det er fordeler og ulemper i saken, men det er viktig at dette ikke blir en
debatt om forskjeller i kvalitet ved de ulike skolene, for det er det ikke. Kommentar her er at
elevrådet har gitt uttrykk for at de ønsker å gå på LUSK.
FAU konkluderer i møtet med at vi støtter foreldreopprøret. I denne gruppa er det flinke foreldre
som allerede har startet en jobb med å sjekke fakta, lover og tallgrunnlag og vi ønsker å støtte opp
under den gode jobben som gjøres. Vi stiller oss til disposisjon hvis det er noe vi kan gjøre. FAU –
ønsker å bemerke at det fremdeles er opp til hver enkelt å engasjere seg og at vi ønsker langsiktige
løsninger til det beste for barna.

Sak 8
Eventuelt
Det er distribuert en mailadresse til FAU på noen ukeplaner. Dette er en gmail-adresse som vi
ikke har tilgang til. Det bes om at det ikke legges på ukeplaner. FAU konkluderer med at vi ikke
trenger egen mailadresse da alle har mulighet til å melde saker via «sin» representant.

NB! I etterkant av møtet er det satt opp tidspunkt for SU-møte (1.juni). Her vil FAU- representanter
være med sammen med representanter fra skolen, elevrådet, kommunen og politikere. Tema i møtet
vil blant annet være uteområdet og endring i skolekretsgrenser.

Ref.

Kirsti Austmo

