
Referat fra møte i FAU 
1. juni 2021 

Til stede 

1. trinn Stine Marita Karlsen 
2. trinn - 
3. trinn - 
4. trinn - 
5. trinn Audun Norbotten (ref) 
6. trinn Lars Monsen 
7A - 
7B Helene Ottestad 
8A - 
8B - 
9A - 
9B Emil Elshaug 
9C - 
10A Anne Merete 
10B - 

 

Fra skolen: Hege Østmark (rektor) og Jan Emil Græsli (ass. rektor) 

 

1. Orientering om koronasituasjonen 
2 ansatte ble satt i karantene som nærkontakter til en smittet. Dette medførte at flere klasser og 

mange ansatte på trinnene 3.-7. trinn ble satt i ventekarantene. De to ansatte har testet negativt i 

første omgang, men skal testes igjen på slutten av uka. 

Skolen ønsker igjen å oppfordre til at alle foreldre installerer appen Visma Min Skole. 

2. Evaluering av FAUs arbeid skoleåret 2020-2021 
Hva har fungert? 

- Har fungert bra som informasjonskanal om koronasituasjonen. 

- Godt oppmøte. 

- God arena for å ta opp ulike spørsmål. 

- Effektive, men fremdeles interessante møter. 

- Godt for ledelsen å få tilbakemelding på informasjonen som går ut fra skolen. 

- Interessant å være med. 

- Teams er lettvint og effektivt. 

- Fysiske treffpunkter er viktig. Lettere å ta tyngre saker, bedre diskusjoner. 

Hva kan vi gjøre annerledes? 

- Går ikke inn i historien. 

- Følge opp arbeidet med klassemiljø og trivsel. 

- Oppstart med informasjon om FAU, hva det går ut på, orientering om hvilke saker som det 

har vært arbeidet med. 



Hva bør vi fokusere på til neste år? 

- Fortsette på Teams? Et godt og effektivt  

- Følge opp ombyggingen av skolen. Må ha fokus på at det fysiske utemiljøet oppgraderes 

samtidig. 

- Fokus på hvordan få til et godt skole-hjem-samarbeid om klassemiljø. 

- Hva gjør vi med 17. mai neste år? 

3. Annet 

Utbygging av Sentrumsgården 
Kommunestyret har godkjent reguleringsplanen for Sentrumsgården. Dette er tomta der blant annet 

NAV ligger i dag, og den ligger tett inntil friområdet Dyet/Fillan fritidspark. Utbyggingen av 

Sentrumsgården vil medføre endringer i Dyet, da spesielt i området nærmest REMA. Det skal som 

kompensasjon opparbeides erstatningsareal/buldre-/klatreområder opp mot nytt bygg. 

Selv om «toget er gått» i forhold til reguleringsplanen, så har vi fremdeles mulighet til å påvirke i 

forbindelse med en fremtidig byggesak. Der kan vi komme med forventninger og krav som gjør at det 

nye bygget på best mulig måte tilrettelegger for eksisterende og ny aktivitet i Dyet og utformes på en 

slik måte at det gir lys inn i området. 

 

Garderobeløsning for småtrinn til høsten 
Fortsetter med todelt inngang, men alle deler samme areal. Dagens 2. trinn kommer tilbake til 

høsten, noe som medfører enda trangere garderober. Skolen skal se på hvilke løsninger som kan 

avhjelpe situasjonen på kort sikt, f.eks. pauser til ulike tider. 

Garderobeutfordringer er noe som skal tas med i mulighetsstudien for Fillan skole, der det skal ses på 

hvilke endringer som må til i fremtiden. 

 

Avsluttende møte/første møte i nytt FAU 
Det blir satt opp et første møte til høsten der både eksisterende medlemmer (skoleåret 20-21) og 

nyinnvalgte medlemmer for 21-22 møter. Representanter for utgående 10. trinn får slippe, mens alle 

eksisterende medlemmer møter. 

Første møte til høsten blir: 14. september klokka 19:00 

 

FAU ønsker å takke for det gode samarbeidet og ønsker alle en riktig god sommer!  


