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REFERAT - FAU MAURA SKOLE 

Dato: 17.03.2022 Tid: 19-21 

Sted: Maura skole 

Innkalt: Alle FAU-representanter og rektor 

 

 TEMA 
 

INFORMASJON BESLUTNING 

1/2 Intro & Rektor 
Kari informerer 
om siste nytt 

Mange ansatte på skolen opplever senvirkninger av 
korona, noe som gjør at det er høyt sykefravær. Spesielt 
SFO har problemer med å dekke opp alle vakter. 

Det er kjøpt inn ny stekeovn på SFO for å gjøre det 
lettere å lage mat og frigi ressurser. 

 

 

 

Skolen har vært i kontakt 
med kommunen og gjennom 
« Ung i jobb» har de hatt 
hjelp av 3 10-klasse jenter fra 
Nannestad. Dette har vært 
god erfaring, men de kan ikke 
brukes for mye slik at det går 
utover skolearbeidet. 

 

 

  Det var en episode i vinterferie hvor det ble laget en Tik 
Tok video som ikke var ålreit. Rektor roser foreldre som 
følger med og tar kontakt. Dette ble ordnet opp i, og det 
var eldre elever fra annen skole som stod bak. Viktig å 
snakke med barna sine om nettvett. 

 

 

  Det diskuteres også om barna bør få lov å ha tilgang til 
mobiltelefoner på skolen, siden mange i dag ikke følger 
gjeldende regler om at telefonen skal være avslått i 
sekken. Bør den leveres inn på starten av dagen og fås 
tilbake før eleven går hjem? 

 

 

Skolen kan ikke beslaglegge 
eiendeler etter skoletid. 
Rektor informerer om at 
ordensreglementet vil bli 
oppdatert.  

Ingen konklusjon vdr. 
innsamling av mobiler i 
skoletiden. Mange lærere 
ønsker ikke ansvaret i forhold 
til evt skader på en telefon. 
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  Forsvaret har hatt gjennomgang på skolen med tanke på 
beredskap. Skolen har tilfluktsrom i kjelleren ved 
Mauer`n. Disse skal være operative etter 72 timer. 

 

FAU lager og Mauer’ns lager 
befinner seg her, og må være 
ferdig ryddet innen 72 timer 
ved varsel. 

 

  Nannestad kommune skal kunne ta imot flere titalls 
flyktninger. Ønskelig å kartlegge foreldre som kan snakke 
russisk/ukrainsk. 

 

 

Foreldre som kan språket bes 
henvende seg til Kari. Forlag 
til Kari om å sende ut info på 
transponder 

   

Maura skole er en del av nasjonal undersøkelse 
vedrørende skolemiljø. Statsforvalter har skrevet en 
rapport ang skolemiljø. Rapporten er offentlig og ligger 
på statsforvalteren.no. 10 saker er plukket ut fra forrige 
skoleår. Skolen må rette opp avvik innen 4.April. 

 

 

 

Ansattundersøkelse er 
foretatt høsten 2021. Skolen 
jobber med måten å gripe inn 
i ulike situasjoner. Alle 
ansatte har gjennomgått 
e-læringskurs. 

 

3 Siste vedrørende 
skoleutbyggingen 

 

 

Arkitekt og landskapsarkitekt hadde befaring på skolen i 
mars for å kartlegge behov. Det legges opp til en 4 
parallell skole, med SFO i tilknytning til 1. strinn, og til 
dette er rammen på prosjektet liten ( 32 millioner). Da 
må det gjøres noe med eksisterende bygg også. 
Trafikksituasjonen må også vurderes samtidig.  

Allerede skoleåret 2022/23 vil skolen få ytterligere en 
klasse, og lærerne har ikke nok kontorplasser. Mulig de 
blir i brakkene til disse rives. Behovet er stort, 
bygningsmassen gammel. 

 

 

Ny politisk behandling, vil nok 
ta i hverfall 1 år før prosessen 
er i gang. 

Ønskelig å ha 4 klasserom i 
nærheten av hverandre. 

Elevrådet er bedt om innspill 
til uteområde. 

Bedre trafikksikkerheten 
rundt skolen. 
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5 Barnevakten  

 

3,4,5 og 6.trinn har hatt samtaler med Barnevakten i 
skoletiden i februar. Tilbakemeldinger fra barnevakten: 

«Jeg la opp til forebyggende nettvettsundervisning og 
snakket ekstra rundt forebygging av stygg språkbruk. Jeg 
brukte munnbind, korona og virusspredning som 
metafor. På samme måte som koronaviruset kan spres 
fra person til person, kan stygt språkbruk spres fra 
person til person, hvordan kan vi beskytte oss mot stygt 
språkbruk? Hva skjer når mange bruker stygt språkbruk? 
= dårlig miljø. 
 
Til 5. og 6. trinn viste jeg også et bilde av en skolefasade 
som ble bombardert av malingsflekker etterhvert som 
jeg klikket. Jeg ba elevene se for seg følgende: hver gang 
noen sier noe stygt til en annen, eller sender en stygg 
mld. til en annen, vises dette igjen som en malingsflekk 
på skolens vegg. Hvordan tror dere det hadde sett ut på 
Maura skole hvis dette var tilfelle? Hvis alle stygge ord 
og kommentarer ble til malingsflekker på skolens vegg? 
Elevene svarte at det ville ikke sett bra ut, det ville vært 
malingsflekker overalt, skikkelig regnbue, svarte de.  
 
Jeg gav eksempler på hvordan man kunne oppmuntre 
hverandre, si hyggelige ting til hverandre, inkludere 
hverandre, for å skape et godt skolemiljø og for å bygge 
god selvfølelse. 
 
 
Elevene liker å gjøre de samme tingene som alle andre; 
YouTube, MaineCraft, Fifa, TikTok, Snapchat osv.osv. 
Flere elever på de ulike trinnene gav også uttrykk for at 
foreldrene fulgt godt opp rundt barnas digitale liv.  
 
Elevene ramset opp alt som var positivt på f.eks. 
YouTube, samtidig som de også fortalte om det som ikke 
var så bra på YouTube:  
- Challanges  
- dårlige meldinger 
- Bli skremt - kan være skikkelig skummelt. Hender det at 
dere tenker på det dere har sett og får ikke sove på 
natten? Tydelig JA!  (4. trinn) 

Digitale webinarer er bedre 
enn ikke noe. Fysisk er å 
foretrekke.  

Mange som jobbet kveld eller 
var syke, opplevde dette som 
positivt, og fikk da deltatt.  

Viktig å bruke penger/satse 
på info om nettbruk. Kanskje 
burde det vært mer av dette? 
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- Banning 
- Hatprat 
- Kommentarer 
 
Dette syntes 6. trinn var dumt på TikTok: 
- rasisme 
- hat 
- vold 
- avhengig 
- truende 
 
Elevene synes det er vanskelig å si fra til voksne når det 
skjer skipe ting. De er redde for å få kjeft, redde for å bli 
fratatt muligheten til å være på app/spill osv.  
 
Morsomme apper som barna likte 
Disse appene viste jeg til de yngste barna (videosnutter), 
veldig populært, lenkene under er også sent til Mona på 
skolen:  
 
Mission to Mars AR           Barnevaktens anmeldelse 
av 
appen: https://www.barnevakten.no/app/mission-to-ma
rs-ar/ 
 
 
Quiver      Barnevaktens anmeldelse av 
appen: https://www.barnevakten.no/app/quiver-3d-col
oring-app/ 
 
Catchy Words AR                  Barnevaktens 
anmeldelse av 
appen: https://www.barnevakten.no/app/catchy-words-
ar/ 

Foreldrene hadde webinar 1-1,5 time med barnevakten. 
Ca 40-45 foreldre var på logget per gang. Mulig mange 
foreldre satt sammen slik at dt er flere som har fått med 
seg informasjonen. 

6 17-Mai Man legger opp til en normal 17-Mai. Mai komiteen 
informerer om at de er godt i rute. 

5.klasse skal bake til 17- Mai. 

https://www.barnevakten.no/app/mission-to-mars-ar/
https://www.barnevakten.no/app/mission-to-mars-ar/
https://www.barnevakten.no/app/quiver-3d-coloring-app/
https://www.barnevakten.no/app/quiver-3d-coloring-app/
https://www.barnevakten.no/app/catchy-words-ar/
https://www.barnevakten.no/app/catchy-words-ar/
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Det er planer om underholdning ut og litt nye aktiviteter. 
 

5 stk Izettle kjøpes inn til FAU 

7 Kløvberget Reportasje i Eidsvoll Blad i mars måned om å løfte. 
Frivillige lag i kommunen støtter opp og man håper å få 
til et godt aktivitetstilbud til ungdom. 

 

8 Økonomi 

 

 

Gjennomgang av økonomistatus. FAU har solid økonomi, 
og elevråd og foreldregruppen oppfordres til å komme 
med forslag til investeringer som kommer elevenes miljø 
til gode. 

Forslag som ble nevnt i møtet var: 

1. Flere basketkurver 

2. Et ekstra utendørs bordtennisbord 

3. Liten oppgradering av skolebiblioteket (lage 
lesekrok) 

4. Investere i flere bøker til skolebiblioteket. 

5. Sløydutstyr (steinslipere)  

 

FAU vil trenge ny kasserer fra neste skoleår. Det er ønske 
om at det er noen med erfaring og kunnskap om 
økonomi fra tidligere. 

Ingen beslutninger på 
investeringer, men FAU stiller 
seg avventende til 
investeringer i uteområdet 
før en ombygging.  

FAU ber interesserte i 
Økonomi/kasserer-rollen om 
å kontakte leder Hilde.  

9 Annet 
• Noen med flere barn på skolen, opplever 

utfordringer vedrørende lekseplaner p 20 på 
onenote. 

• Det er ønskelig fra FAU at arrangement på 
Mauer`n har gratis inngang for å enklere 
inkludere alle barn, nå som kommunen dekker 
hele leirskoleoppholdet. 

 

Sende med de minste barna 
lekseplan i papir 

Blir bedre til høsten med nytt 
meldesystem 

 

    

 



6 | S i d e  
 

 


