
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE
Dato: 13.10.2021 Tid: 19.30

Sted: Maura Skole

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og rektor

Nr Agenda Beskrivelse

1 Introduksjon - Vi ønsker tidligere nestleder Hilde Enger Haugen velkommen som ny leder i FAU. 
- FAU ønsker å bli mer aktiv på Facebook, både den offentlige og den for FAU-medlemmene. 
- Det er i år laget en ny «Skole-hjem» plakat i samarbeid med kommunen og skolenes 

samarbeidsutvalg, slik at den vil være lik for alle skolene i kommunen. Denne vil bli sendt 
med ut sammen med referatet. 

- Samarbeidsutvalget (SU) har til hensikt å sikre medvirkning i styringen av skolen. Typiske 
saker er: økonomi, ordensreglement, informasjonsvirksomhet, virksomhets- og 
aktivitetsplaner, trafikkforhold, elevrådets saker, skolemiljø og skoleskyss. Fra FAU stiller 
leder og nestleder, kommunen er representert, hvor rektor er en av disse. Det er fire møter 
årlig.

2 Presentasjon av 
FAU og 
klassekontakter 
21/22

- FAU, foreldrerådets arbeidsutvalg, er man automatisk medlem av som forelder til barn i 
grunnskolen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som er foreldrestemmen ovenfor skolen 
og skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha ansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt 
og godt. FAU er hjemlet i Opplæringsloven §11-4 og har informasjonsplikt ovenfor alle 
foreldre.

3 Konstituering av 
FAU og styret

- Leder: Hilde Enger Haugen 
- Nestleder: Marte Aasen Fredriksen 
- Kasserer: Silje Rognerud Haggerty 
- Sekretær: Camilla Bongé Nakken 
- Revisorer: Gro Dalen og Jon Helge Selliseth 
- SU-varaer: Gro Dalen og Jon Helge Selliseth

4 Rektor - På Maura skole er det nå rett over 500 elever fordelt på 24 klasser. 
- Skolen har tatt i bruk alle klasserom, inkludert musikkrommet, men bruker ikke lenger 

brakkene som klasserom. Brakkene er nå tatt i bruk som lærerrom og grupperom. Det er 
utfordrende at musikkrommet nå benyttes som klasserom. Det medfører utfordringer med 
forflytning og oppbevaring av instrumenter til musikktimene. 

- Skolen vet fremdeles like lite som sist om utbyggingen av skolen da informasjonen fra 
kommunen er mangelfull på området. 

- Det har vært stabilt med ansatte på skolen det siste året. 
- Vi er fremdeles i en pandemi, men skolen er på grønt nivå og tar sine forhåndsregler ved å be 

barn holde seg hjemme ved sykdom, samt å ha gode rutiner for hygiene. 
- Da skolen startet opp igjen etter sommeren på grønt nivå, erfarte skolen at barna syntes det 

var fint, men at det var uvant og en overgang for både elever og ansatte. Det er godt med en 
tilnærmet normal skolehverdag igjen. Ved første skoledag kunne skolen endelig samle 
elevene igjen til felles samling, men valgte å dele skolen opp i et par grupper for 
sikkerhetsskyld.  

- Skolen har valgt å utsette Kardemommedagen, på ubestemt tid. 
- Under brannøvelsen fikk skolen besøk av Brannbamsen Bjørnis, noe som var stas for store og 

små. Det ble lagd en film som kommer til å bli vist i sosiale medier på «Røykvarslerdagen» 
01. desember. EUB var også tilstede når Bjørnis var på besøk. 

- Foreldremøter har i høst blitt gjennomført som vanlig og utviklingssamtaler er begynt. 
- Det er kommet en ny læreplan og skolen samarbeider med Høgskolen i innlandet om 

fagfornyelsen. 
- Alle trinn ned til 3. får nå PC og disse vil bli utlevert utover høsten.  
- Skolen bruker Teams og det vil bli mer fokus på dette videre. 
- Leirskole blir dekket fra kommunen, med tre netter samt reiseutgifter. Det har vært innhentet 

anbud fra flere leirskoler. Det kan med glede informeres om at skolen beholder Fevik, som 
skolen har reist til i mange år. 

- Det skal holdes et kommunestyremøte i starten av desember (revidert dato etter FAU møtet), 
hvor det skal avgjøres om Kløvberget, som har vært stengt i to år, skal, pusses opp, legges 
ned eller flyttes mer sentralt. Skolen fikk svært liten frist til å uttale seg om saken.



5 Årshjul og 
aktivitetsplan

- Gjennomgang av årshjulet og hva hvilke trinn har ansvar for i løpet av året. Nytt siden sist 17 
mai er at 3. trinn også skal delta å arrangere, da arrangementet har blitt veldig stort. Med stort 
og smått kan det bli opp mot 2500-3000 mennesker på 17 mai. Sist skolen arrangerte 17 mai, 
deltok 112 personer i de forskjellige oppgavene. 

- 4. trinn bes om å sette i gang med planleggingen av neste års 17 mai, da vi tror og håper at 
dette arrangementet kan gjennomføres i 2022. 

- Åpen skole skal være mulig å gjennomføre på grønt nivå. FAU er dog ikke så positive til 
gjennomføringen i år, da det er trangt i gangene, folk kommer tett på hverandre, samt at det 
kort tid igjen for planlegging. Det stilles forslag om åerstatte dagen med julegrantenning, 
med uteaktiviteter, hest og kjerre, julenisse og julegløgg. Det foretas en avstemming og det 
blir enstemmig avgjort at det skal avholdes julegrantenning i år, onsdag den 01. Desember.  

- Det kan, slik det er nå, gjennomføres juleavslutninger på trinnene og vintergruppene kan 
begynne å planlegge disse. 

- Barnevakten, som blir gjennomført for 3. trinn om våren og 5. trinn om høsten er ikke blitt 
gjennomført forrige skoleår og det planlegges at nåværende 4. trinn og 6. trinn skal få 
gjennomført sitt møte snart. Det er obligatorisk oppmøte for elever og foresatte på kveldstid, 
hvor møtet handler om nettvett.  

- Det er kommet inn et forslag om å endre «vårgruppen» til «Mauern-gruppa» som jobber for å 
arrangere Mauern for trinnene igjennom året for det sosiale for barna.

6 Møteplan for FAU - Det ønskes et møte til for FAU før jul, før julegrantenningen, samt ett rett etter nyttår. Datoer 
settes til 10. november kl. 19.00-20.00 og 17. januar kl. 19.00-20.30.

7 Ansvarsfordeling 
og roller

- Klassekontakter: ansvarlige for å holde foreldregruppen i klassen informert i felles 
arrangementer, samarbeider med lærer om foreldremøtene to ganger i året og er 
kontaktperson for øvrig skole-hjem-samarbeid. Skal være pådriver for koordineringen av de 
aktivitetene som krever innsats fra foreldregruppen i hver klasse. 

- FAU representanten: er primært den som møter på FAU møtene, og er kontakten mot FAU i 
de arrangementene som ledes fra FAU. Sender ut FAU-referatet til alle foreldrene i klassen. 
Klassekontakten og FAU representanten er hverandres vararepresentanter. Tett dialog og 
samarbeid mellom disse er en stor fordel. Gjør egne avtaler om hvem som gjør hva også.

8 Økonomi - FAU har siden mars 2020 ikke hatt inntekt, men har hatt utgifter. Utgiftene har vært -41.000,- 
i både skoleåret 19/20 og 20/21. 

- Det er søkt tilskudd fra staten i forbindelse med covid-19, men det er ikke innvilger enda. 
- FAU sin balanse er nå på 237.705,- og om Åpen skole/ julegrantenning og 17 mai kan 

avholdes dette skoleåret håper man å sitte igjen med 77.000,- i inntekter i 2022. 
- Det har tidligere vært ønsket å investere i en ballbinge, men med den planlagte 

skoleutbyggingen og uvissheten rundt denne, er investeringene satt på vent.

9 Åpningsfest/-
arrengement post 
covid

- Det vedtas at Julegrantenningen blir en god mulighet til å feire at hverdagen er tilnærmet 
normal igjen, og ved å ha store deler av arrangementet ute vil det være mulighet til å fortsatt 
kunne holde avstand om man ønsker dette. 

- Det anbefales å komme i gang med Mauern for alle trinnene, da dette er veldig populært og 
en fin sosial arena for barna.

10 To-veis 
kommunikasjonss
ystem 

- Neste skoleår skal skolen ta i bruk et nytt skoleadministrativt system som skal inneholde en 
to-veis kommunikasjon. Det vil da komme et system for hele kommunen. 

- Skolen bruker nå Visma, men har ikke to-veis kommunikasjon i dette systemet.

11 Annet - Miljø blant elevene: - Det uttrykkes bekymring for økende dårlig språkbruk, atferd og dårlig 
miljø blant elevene det siste året, særlig blant de eldste.  

- Å jobbe med skolemiljøet er en kontinuerlig prossess og noe man tar tak i hele tiden. Skolen 
har aktivitetsplikten, men har ikke noe «anti-mobbeprogram» per dags dato. Skolen er i 
dialog med skolesjefen om dette. Skolen jobber forebyggende med å jobbe med klassemiljøet. 
Skolen har også kontakt med mobbeombudet. Sammarbeidet «hjem-skole» er viktig i dette 
arbeidet. 

- Arbeidsgrupper: - FAU har tidligere hatt arbeidsgrupper innad i FAU, men de siste to årene 
har ikke de vært svært aktive. Gruppene er; trivsel, FAU-rommet, skøytebanen, investering, 
Kløvberget, sosiale medier og grøtdag. 

- Det blir bestemt å starte opp igjen med disse gruppene på neste møte. 
- Kløvberget: - Kommunen har tatt ansvaret for vedlikeholdet, og FAU har tilbudt 

dugnadshjelp for å få fortgang i vedlikehold og slik få reåpnet klatreparken. Kommunen har i 
et høringsutkast anslått årlige vedlikeholdskostnader til 100.000,-. Kommunen har ønsket 
innspill på 3 alternative løsninger; 1. Reparere Kløvberget for 600.000, 2. Kløvberget legges 
ned, 3. Kløvberget flyttes til en mer sentral plass på Maura. 

- FAU har etter møtet fremsendt innspill til høringen som vil bli tatt med som saksgrunnlag 
under kommende kommunestyremøte. FAU ønsker ikke å legge ned eller flytte parken, og 
FAU har bedt om å få se grunnlaget for de økonomiske beregningene for reparasjon og 
vedlikehold. Kløvberget blir mye brukt av skolen og av barn og familier i fritiden. FAU tilbyr 
fremdeles å stille med dugnadsinnsats for å beholde Kløvberget, samt økonomisk bistand til 
kommunen, med 25.000,- årlig i 5 år.



Referent: Camilla Bongé Nakken


