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Referat FAU møte 01.03.2022 

Kl. 18.00 – 19.00 Breilia skole. 

 

Møtt: Sturla Nilsen, Rita Rønning, Gyri Krogh, Birgit Svanholm, Benedicte Wæraas, Bjørn Vidar Hammervoll og line 

nepstad solhaug. 

 

Sak1. Organisering av fagmøte 16 mars. 

 

Politiet ønsker å gjennomføre fagmøtet på skolen. 

Tema: Narkotikabruk og grensesetting blant barn og unge 

 

Fagmøtet er for foreldre/foresatte og ansatte ved Breilia skole. 

 

Teknisk bistand fra skolen til lyd, mikrofon, pc, prosjektor etc. støtte. 

 

Tid og sted: Breilia skole, Aulaen/ auditoriet Kl. 18.00 dato: onsdag 16.mars. 

 

Rita kontakter Gry – kontaktperson for informasjon for møtet. 

Rita tar kontakt med Peggy og får sendt ut informasjon til foresatte. 

 

 

Sak 2. Arbeidsgruppe Romdeling Breilia skole og Timeplan 

 

2 foresatte har meldt interesse for delta i arbeidet med romdeling. 

 

Ingen foreldre/foresatte har meldt interesse for arbeidet med endring av timeplan. 

 

 

Innmeldte saker: 

 

1. Oppfølgning av en sak fra skoleåret 2020/2021 - klasseproblematikk 9 trinn. 

Rektor er kontaktet av leder FAU angående dette, og vil informere de berørte om hva som er gjort så langt. 

 

2. Halvårvurdering i 8 og 9 trinn i enkelte fag var ikke satt i forhold til frist. 

FAU har fått inn en sak fra en foresatt som er bekymret for halvårvurdering/ vurdering i enkelte fag pga. 

sykefravær blant undervisningspersonale. Får elevene timetallet som de skal ha og hvordan blir 

vurderingen i faget?  

 

Skolen har informert årsaken til dette er pga. sykefravær blant ansatte og det har vært utfordrende å skaffe 

vikar i noen fag. De hadde satt et mål om å få halvårsvurderingene klar i løpet av vinterferien. 

 

FAU er bekymret og følger opp saken med rektor. 

 

3. Juleball  

Juleballet ble utsatt pga. corona. Det er tidligere gitt beskjed om at ballet kan gjennomføres på et senere 

tidspunkt.  

FAU sjekker opp med skolen når kan dette gjennomføres og hvordan det organiseres. 

 

 

Neste møte tirsdag 19 april kl. 1800. 
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