
FAU-møte Holum skole 10.11.20 

Tilstede: Marit Valle, Kine Oftedal, Tonje Vatnedal, Kirstine Fuskeland, Aud Solveig Ree, Ingrid Marie 

Braadland, Anne Lise S. Risøen, Tom Helge Netland. 

 

1. Arbeidsplan  

5.-7. trinn tester ut fleksibel arbeidsplan, skal være mulig å gjøre ferdig på skolen slik at man ikke får 

lekser. Våre meninger og erfaringer hjemmefra er at dette fungerer fint, gode ettermiddager hjemme 

uten krangling om lekser. De får tilbakemeldinger fra læreren. Kan være vanskelig å vite hvordan 

barna ligger an, og se hva de har gjort. Informere på planen om hva vi jobber med denne uka. 

3.klasse etterspør det samme for oss der de har hørt om lignende løsninger på Laudal/Bjelland der de 

tester ut «leksefri».  

 

2. Gapahuk 

Har ikke vært det største engasjementet. 3.trinn – 1 ATV, spade, øks. Stian (mannen til Aud Solveig) 

kan være behjelpelig med transport av materialer. Kom med forslag til dato, så prøver vi å ordne folk. 

Enten må folk stille, ellers trekker vi saken.  

 

3. 17.mai 

5.klasse overtar 17.mai-arrangement og tar ansvar for dette dersom det blir aktuelt med feiring. 

 

4. Null-visjonen – refleks, sykkelprosjekt for 6.-7.klasse, 

Ønsker mer bevissthet ifht. refleks, hjelmbruk. Vi sjekker hva de kan tilby oss nå i disse korona-tider. 

Kanskje det er aktuelt å dele 1.-4., og 5.-7., men hovedfokuset bør kanskje ligge på mellomtrinnet 

siden disse er mest «ute» når det er mørkt.  

 

5. Eventuelt 

5.trinn: Lys/brøyting langs Monen (fra Bedehuset og ned mot Kaddelandsveien) blir ikke utført. Det 

står klart lys, og sykkelstien har tidligere blitt brøytet før det plutselig ble stoppet. Det er snakk om 

12-16 skolebarn som benytter seg av denne veien og de må i tillegg gå et stykke langs veien uten 

sykkelsti. Det er ikke spesielt trygt nå utover høsten og vinteren når snøen kommer. Skoleveien er 

blitt mer trafikkfarlig nå på vinterhalvåret da ungene må gå ute i veibanen siden kommunen ikke 

prioriterer brøyting av gang og sykkelstien, og siden vei/gang og sykkelsti er fradelt med ett autovern 

har ungene ingen veiskulder å gå på forbi det omtalte veistrekket. Gang og sykkelstien ned til 

kaddelandsveien som verken blir belyst selv om alt av gatelys har vært ferdig montert nå i 4 år samt 

at den ikke blir brøytet bør tas opp med kommunen gjennom FAU 

Hva skjedde med lysene ved sykkelparkeringa og ved frisøren? 

Innspill fra 1.trinn:  

1. Hvilke retningslinjer har skolen ifht. håndtering av krenkelser blant barna? Fysiske krenkelser og 

verbale.  

2. Hva er retningslinjene for foreldresamarbeid i slike tilfeller?  



3. Hvordan jobber skolen for å fremme positiv atferd? 

På hvilken måte jobbes det med forebygging blant elevene? 

Fellesaktiviteter i friminuttene – er dette fremdeles aktivt? Dra i gang igjen hvis ikke.  

Hva har vi lov til/hva kan vi gjøre av aktiviteter for klassen i disse tider? Lokaler, gymsal, sfo, kan vi 

låne? 


