
Referat FAU-møte 12.februar 2020 kl 18:00-19:00 

Breilia skole, møterom Tyven 
 

Tilstede: Maiken Garder, Daniel Randolph, Stina Winterseth (for Janne Eliassen), Anita Steigre, Gøril 

Strømme, Elin Andersen, Anne Kari Elverum (for Sarah Myrvoll), Grete Norvang, Vigdis Berg 

Meldt forfall: Håvard Kvam Jørstad, Eivind Eriksen 

Ikke møtt: Svetlana Izmailova, Tor Egil Johansen 

 

Sak 1. Orientering fra administrasjonen ved Vigdis Berg, om følgende saker:  

Trafikksituasjonen ved skolen 

Trafikksituasjonen ved skolen oppleves som kaotisk ved skoledagens begynnelse og slutt.  

Det står parkerte biler langs veien opp til skolen, men disse oppleves ikke som årsak til farlige 

situasjoner da de er ofte parkert der i god tid før skolen starter på morgenen og kjører vekk etter 

skoleslutt. Men de bidrar til smalere gate.  

Dårlig brøyting bidrar også til smalere vei, og det er et problem at fortauet er dårlig brøytet. 

Foreldre som kjører barna til skolen, og kjører helt opp til skolen for å slippe av og hente barna og 

snu øverst i veien, gir mye trafikk på veien.  

Bussene som har stopp ved skolen, elever som springer og biltrafikken ved bringing og henting gir 

tilsammen uoversiktlig trafikkbilde og potensielt farlige situasjoner.  

FAU drøfter mulige tiltak til forbedring, - kan krysses reguleres annerledes? Saken skal videre til SU, 

der det er en politikerrepresentant som man vil oppfordre til å løfte saken politisk.  

Kan nedre inngang til skolen benyttes for å minke strøm av elever langs det dårlig brøytede fortauet? 

Elevrådet har foreslått endring av regler for busskort, - kan dette få flere over på kollektivtrafikk 

framfor foreldretransport? Kan en skolepatrulje sikre at elevene kan krysse gaten trygt, ved å stoppe 

trafikken ved kryssing av vei?  

I første omgang vil skolen sammen med FAU sende ut et brev til foresatte og henstille til at man 

ikke kjører bilen helt opp til skolen, men slipper av elevene lenger ned i veien.  

SU har representasjon fra politiker, som man vil oppfordre til å følge saken opp politisk.  

 



Foreldreundersøkelsen 

Grunnet vansker med dataoverføring til Udir sin side, er foreldreundersøkelsen forsinket. Den skal 

gjennomføres i uke 9 og 10. I uke 8 sendes informasjon ut til foreldre på Mail og via ranselpost, det 

legges ut på skolens hjemmeside og på Skooler.  Det lages en liten informasjonstekst som FAU-

representanter kan dele på klassenes informasjonssider på Facebook, for oppmuntring til deltakelse.  

"Skabb-saken" og hvordan den er håndtert fra skolen 

Det er skabb i lokalsamfunnet og dette affiserer også noen elever. "Skabb-saken" refererer til en liste 

som skal være distribuert i sosiale medier, fotografert fra en liste på en tavle, og som har blitt en 

mediesak. Dette har skolen forsøkt å komme til bunns i ved avhør av elever, men de vet ikke hvem 

som står bak liste/spredning av liste. Det vil ved hjelp fra helsesøster bli tatt i bruk et 

undervisningsopplegg senere på våren som handler om mobbing og nettvett, og det vil også bli holdt 

et foreldremøte i denne forbindelsen.  

Når det gjelder informasjon om skabb er det sendt ut informasjon til hjemmene to ganger - en gang 

før jul og en gang etter. Etter at man forsto at det var frykt blant elevene for smitte har man 

engasjert helsesøster som har informert i alle klasser om hvordan smitte oppstår, og like viktig, - 

hvordan man ikke blir smittet.  

Oppfølging av kroppsøvingsfaget 

Pga fravær blant kroppsøvingslærere kan ikke Vigdis informere nærmere i dag, men vil sende 

informasjon til FAU senere.  

Kantine og matfag 

I kantina er det tilrettelagt med glutenfrie og laktosefrie alternativ. Elevrådet er utfordret på utvalget 

i kantina, og har fått oppgaven med å høre hva elevene har av ønsker. Svar etterspørres.  

I matfag har man tilpasset slik at man har en egen gruppe for de som skal ha tilpasset meny. Det tas 

hensyn til livssyn, allergier og intoleranse.   FAU har imidlertid erfaring med at det ikke alltid tas 

hensyn til de som skal ha alternativ, og det er fortsatt behov for bedre tilpassing, informasjon og 

dialog.  

Fra høsten 2020 har kommunen vedtatt gratis skolemat til alle. Det er ikke kommet mer informasjon 

om praktisk gjennomføring av dette og meny. Når informasjon foreligger vil den bli delt.  

 Dusjtid etter gym 

Noen klasser har kun friminuttet til dusjing etter gym, mens det er sagt fra noen gymlærere at det er 

satt av 20 minutter til dusj. Vigdis sjekker opp dette, og informerer FAU gjennom Maiken.  

Elevsamtaler med lærer 

Etterlyste kontaktmøter med faglærere som ble sagt at man ønsket å få til - først med 10. trinn og 

etter jul - er ikke avholdt. Trinnleder har ønsket å få dette gjennomført, men mye sykmeldinger har 

hindret dette. Skolen har imidlertid ikke gitt opp og vil se om det kan la seg gjennomføre innen mars. 

Varsling ved hendelse ved skolen 

Det har nylig vært en hendelse ved skolen der en elev hadde med seg en del utstyr som lærer 

reagerte på. Få andre elever fikk med seg hendelsen da det skjedde, og det var aldri noen som var i 

fare. Hendelsen ble håndtert der og da.  



Det gikk initialt ut en pressemelding som indikerte en alvorlig hendelse, og denne ble senere rettet, 

men formulering på første melding ga grunn til engstelse.  

Hendelsen avdekket mangler ved intern og ekstern varsling. Dette er noe som skolen og kommunen 

nå tar tak i, for at man skal ha gode varslingsrutiner og -metoder ved en evt senere alvorlig hendelse 

 

Sak 2. Bussruter til og fra skolen 
FAU har tatt opp bussruter til Baksalen med SU/SMU og beskjeden er at dette må tas med Boreal. 

Det er mulig at dette må tas opp gjennom fylkeskommunen som gir oppdrag til Boreal. 

Maiken vil følge opp saken.  

Sak 3. Parfymefri skole 
FAU har stilt spørsmål om skolen er parfymefri, noe den skal være. 

 Det skal sendes ut påminnelse om at skolen er parfymefri.  

Sak 4. Nytt ordensreglement 
Forslag til nytt ordens reglement er sendt ut i forkant av møtet. Det er lite tid til gjennomgang av 

saken, men noen innspill kommer inn. Daniel har rettelse til oppsett om rettigheter, det er ønske om 

å samle punktene som omhandler trakassering i et punkt, som utdypes og tydeliggjøres. Det er 

ønskelig med å få innbakt intensjon med reglementet.  Innspill på mer tydelighet på når foresatte 

skal varsles. Skal det også inn punkt om stygg språkbruk? Saken følges videre opp i SU.  

Sak 5. Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 

 

Referent Grete Norvang 

 

 

 

 

 

 

 


