
Referat fra Teams-møte i Fau ved Bergseng skole 
7. mai 2020, kl. 18.00 -19.30  
Presentasjonsrunde verbalt og skriftlig: Stine, Kristin, Gunn-Ellen, Maren, Siv, Linda, Karine, 

Kristin og Kristin(rektor). Maria plagdes med å komme inn, men kom etter hvert. 

Flere greier ikke å komme inn i møtet (bl.a. Torgeir og Lene).   

 

Solveig ble valgt som referent. 

 

1. Skolevei-gruppa:   

• De har videresendt en mail angående reduksjon av fartsgrense rundt skolen. Man 

kan ikke redusere fartsgrensa på riksveien fordi skolen ligger for langt unna veien, 

og det er beregnet for få kryssinger. Denne saken må tas opp igjen 

når nyskolen evnt skal bygges på andre siden av Kilhusveien.   

 

• Maria informerer: Har fått innspill fra ulike trinn om farlig skolevei på ulike 

strekninger i skolekretsen. Gruppa har videresendt til postmottak, og skal ta opp 

tråden. Kanskje en idé å koble inn media?   

 

• Renovasjon kommer akkurat når skolebarna skal til skolen. Mandager på 

Bergseng.   

 

• Kristin informerer om en utfordringer rundt Bring sin parkering utenfor Joker, 

skaper farlige situasjoner hvor skoleelever på småtrinnet må ut i veibanen for å 

passere.   

  

2. Skolehjem-gruppa:   

• Maren informerte: misnøye med SFO, dårlig tilbud sammenliknet med andre 

skoler i kommunen. Kristin tar ordet, hun sier at de har fått signaler om dette, og 

de har tatt tak i dette. De kartlegger og ønsker å forbedre tilbudet. Diskusjon om 

handball, fotball og lignende kunne være aktuell å samarbeide med. Maren 

kommer med innspill om at flere som jobber på kulturskolen kunne tenke seg å 

jobbe mer på dagtid. Kristin ønsker et tettere samarbeid med FAU skole-hjem 

gruppa om hvilke aktiviteter som kunne vært aktuelle.    

 

• Klassemiljø: skolehjem-gruppa har hatt idemyldring angående det å bedre 

klassemiljø. Hva kan vi foreldre bidra med på fritiden? Sosiale treffpunkter er 

viktig allerede fra 1.trinn, der også foreldrene er med. Klassekontaktene kunne ha 



en idebank: Vennegrupper, klassefest på klubben i Ervika mm. Flere har forsøkt, 

men responsen er varierende.  

 

• Kanskje vi kunne ha flere treffpunkter bare for foreldre for å styrke relasjonene 

mellom foreldrene? Ta opp tråden med sparkiade?  

 

• Nettvett: Foreldre bør allerede i 1 klasse bli enige om regler for spilledager og 

aldersgrenser. Politiet bør bli invitert til møte med foreldre allerede i 1.-2 

klasse. Barnevakten.no; man kan tegne abonnement, kan leies inn til å holde 

foredrag. Tips om man ikke er enige om spillefri: Bli enige om faste spilledager, slik 

at elevene kan møtes fysisk de dagene de ikke spiller.    

 

3. Nyskole-gruppa:  

Gunn Ellen informerte: vi har jobbet mot politikerne om å ta i bruk tomta på Tofta, fordi 

den ivaretar barnas interesser på best måte, både med hensyn til trafikksikkerhet, 

universell utforming og dropp-sone/bussproblematikk.  

Innstillinga til kommune-direktøren og utvalg for oppvekst og kultur er nå å bruke tomta 

på Tofta. Senterpartiet/ Bondelaget har kritisert FAU sitt arbeid i et leserinnlegg i 

avisa. Kritikken gikk på at FAU ikke har inkludert nok folk fra foreldregruppa i arbeidet. Vi 

har forfattet et leserinnlegg til avisa i morgen. Nyskole-gruppa har hatt saken aktiv på 

samtlige møter i FAU i flere år. I tillegg har saken vært utførlig belyst i avisen, og 

klassekontaktene har blitt oppfordret til å dele referat på e-post og i facebook-grupper. 

Vi kjenner oss ikke igjen i at foreldregruppa ikke har fått uttalt seg i saken. De som hadde 

tilbakemeldinger fra klassen, hadde kun positive tilbakemeldinger å komme med. Fau 

har nå fått egen fane på hjemmesida til Bergseng skole, der alle referat publiseres. 

 

4. Rektor Kristin informerer: Berømmer lærerne for arbeidet som har vært gjort. Først 

mange uker med hjemmeskole, og nå for to uker siden oppstart for 1.-4.trinn. Mange 

regler for kohorter, renhold, samarbeid, vikarer med mer.  Litt mer info om organisering 

av videre oppstart av øvrige trinn kommer i morgen (8. mai) etter rektormøte.  

 

5. Ingen ting på eventuelt. Vi satser på et møte til før sommeren, for å evaluere årets 

innsats, gå gjennom økonomien og tegne veien videre. 

 

Vedlagt liste over FAU, markert med gult hvem som deltok. 

 



 

 Klassekontakt skolehjem Ny skole skolevei annet møtt 07.05.20 

1A 
Kristian Espenes      - 

Torill Annie Olsen      - 

1B 
Marianne M. Ørnsrud 

    - 

Cecilie Rørvoll      - 

2A 
Heidi Fagerheim      - 

May Britt Pettersen      - 

2B 
Live Silester      meldt frafall 

Karina Solheim      - 

2C 
Maria R. Skavås  

    x 

Lene Kulseng-Hansen      kom ikke inn 

3A 
Birgit S. Hartvigsen 

    - 

Trude Ballari 
    - 

3B 
Silje Jensen  

    - 

Lise Thrane      - 

4A 
Kristin V. Hagerupsen 

    meldt frafall 

Siv Storli Olsen     x 

4B 
Wenche N.Hanssen     SU/SMU meldt frafall 

Tove Anita Nilsen      - 

4C 
Tom Rune Almå      meldt frafall 

Vidar Wulff      - 

5A 
Elin Sandness      - 

Karine Bjerkestrand      X 

5B 
Hege Kristiansen      - 

Maren Tjernsli      x 

5C 
Lill H. Jørgensen      - 

Ann Rotli     Styret - 

6A 
Stine R. Larsen     Leder x 

Linda Larssen      x 

6B 
Torgeir Torgersen     SU/SMU kom ikke inn 

Solveig Lund     Styret,  x 

7A 
Trine Solheim  

    meldt frafall 

Gøran Sofienlund      - 

7B 
Gunn Ellen R. Krøtø     Styret x 

Kristin Robertsen      x 


