
Referat fra møte i FAU ved Ulsåk Skule  

Møte nr. 3 - 20/21   

Dato 28/01 – 2021 Tid Kl 17:30 – 19:30 

Referent Randi B. Lien   

Tilstede  
Lene (1.kl), Christine (1.kl), Camilla (2.kl), Christin (2.kl), Stian (3.kl),  
Stine (3.kl), Randi (4.kl), Gro Anita (4.kl),   

Ikke til stede Christine (1.kl), Christin (2.kl), Gro Anita (4.kl) 

Andre Irene (Fau leder), Rektor Heidi 

Kopimottaker Turid I. H. Kvislen (Politisk representant i SU og Hovudutval for livsløp) 

  

 
 

 

SAK  Ansvar 

17-20/21 Informasjon fra rektor 
Kuldegrense:  
Ulsåk skole har ikke en bestemt kuldegrense. Det handler om å 
vurdere værforhold etter sol, vind og fuktighet. 
 
Utetid: 
Viktig med mye utetid for 1. til 4.klasse. Skolen har, etter at det ble 
bevilget mer penger, kjøpt inn mange fine uteleker som er tatt 
godt imot av elevene. De koser seg veldig med uteleik! 
Det er kjørt opp skiløype på jordet, og vi får bruke Kårejordet til 
aking.  
Her har de litt utfordring med kryssing av fylkesvei, men voksne er 
flinke til å passe på. Skolen har ikkje benyttet seg av skøytebanen 
på Svøo i det siste pga kulde. 
 
Før skolestart: 
Skolen har ikke vakter ute før kl 08:15.Det er særlig bussen frå 
Torset som kommer veldig tidlig. Det er tatt kontakt med 
busselskapet Brakar for å høre om bussen kan komme litt seinere 
til Ulsåk skole. Foresatte til barna dette gjelder, er informert.  
Viktig å være klar over at foresatte har ansvar for barna som ikke 
har sfo-plass, frem til 8:15. 
I kuldeperioder får de barna som kommer tidlig likevel slippe inn. 
Det er også barn som kommer i 07:45 tiden og som ikke har 
morgen sfo.  
Det er sendt brev fra FAU til alle foresatte med informasjon om 
dette. 
 
Smittevern: 
Lærerene er glade for at Ulsåk skole kan holdes åpen, men det er 
knyttet usikkerhet til framtida. Skolen vil jo unngå nedstenging 
igjen. 
Ulsåk skole har gode planer for nedstenging. Det er skjerpet gult 
nivå nå. Dersom vi må over på rødt nivå, vil dette føre til at 2. og 
4.klasse må deles. Dette vil også føre til redusert 
spesialpedagogisk tilbud til de elevene som har krav på dette. 
Alle møter foregår på Teams. Minst mulig eksterne folk inn på 
skolen. 
Noen klasser har utfordringer med forkjølelse, som smitter fort. Da 
blir også de voksne lett syke. Viser elever symptom på 
luftveisinfeksjon, blir de sendt hjem.  

Rektor Heidi 



 
Personalsituasjon: 
Ulsåk skolen har fått aksept for å tilsette en person i 90% stilling 
som ressurs i 1.og 4.klasse. Det er gjennomført intervju og 
tilsetting skjer snarlig. 
 
SFO: 
Med nødvendig smitteven er Sfo et mye meir sårbart system.  
Hilde er leder av Sfo. Hver kohort har fått sin egen telefon. 
Personalet merker at de foresatte har behov for å snakke, men de 
ansatte på sfo har dessverre ikke så god tid til å slå av en prat.  
De har mange elever som de skal se etter.  
    
Utviklingssamtaler: 
Det blir gjennomført utviklingssamtaler på Teams i uke 10 og 12. 
 
Ny fagplan: 
Skolen er godt i gang med ny fagplan. 
Onsdager jobbes det med skoleutvikling.  
Innen musikkfaget har det vært prosjekt med sang og dans og det 
er planlagt eget prosjekt for samenes dag. Det blir jobbet med 
begrepsforståelse innenfor valgt tema. 
 
God struktur gir resultater. Det er god arbeidsro på skolen, 
klassene kommer raskere i gang med undervisning. Dette gir 
gode rammer for læringsmiljøet. 
.    
Oppstart svømming i 3.klasse: 
Det er planlagt svømming 10 ganger i svømmehallen på Gol.  
Gry og Berit er svømmelærere, Jarle er også med. På grunn av 
corona og smittevern må lærerene bruke en del tid på vask av 
garderober etter bruk.    
 
Overføringsmøte til Hbu for 4.klasse: 
Det blir overgang til Hbu for 4.klasse til høsten. Men hvordan Hbu 
vil løse plassbehovet til høsten med ny stor 5.klass, er ikkje 
avklart. Det blir sendt ut informasjon til foresatte i 4.klasse Ulsåk 
og Tuv etter neste rektormøte. 
4.klasse skal besøke Hbu en dag ved påsketider  
 
Nytt 1.klassekull ved Ulsåk skole til høsten er stort, 19 elever.  
 
Kommunikasjon foresatte - skole 
E-poster og brev til rektor viser engasjement hos foresatte for 
elevenes og lærerenes skolehverdag. Rektor ønsker seg mer 
kommunikasjon mellom foresatte og lærere via visma. 
Gi positiv respons, mer tommel opp for de ansatte. 
Men rektor er også veldig tilgjengelig!  
 

18-20/21 Godkjenning av referat og innkalling. 
Referat fra sist møte 31.november 2020 - godkjent. 
Innkalling til møte 28.januuar 2021 - godkjent 
 

Irene 

19-20/21 Overgang til Hbu for 4.klasse skoleåret 2021/2022 
På møte mellom FAU ledere i skole og barnehage, 
oppvekssjef og fagansvarlig barnehage ble det informert om 
overgang 4.klasse til Hbu. Det er plassmangel ved Hbu og  

 
 

Irene 



det jobbes med passering av klasser ved Hbu – plassering 
av ny 5.kl fra høsten 2021. Se ellers info frå rektor sak 17 og 
SU møte sak 22 
 

20-20/21 Gaver til ansatte 
Før jul diskuterte Fau v/Ulsåk skole om det skulle gis 
julegaver til kontaktlærere, kva som hadde vært vanlig å gi 
og til hvilken pris.  
 
Resultatet av diskusjonen; Alle klasser gir julegave til 
kontaktlærere og assistenter slik at det blir lik praksis. 
Viktig å få på plass et gavereglement for lik praksis i alle 
klasser.Til jul fikk ga aller klasser en oppmerksomhet før jul.  

Irene 

21-20/21 Klassekonto, bank: 
Fau leder har tilgang til å opprette bankkonto for hver 
klassekasse. Leder informerte om at hun har opprettet konto 
(bedriftskonto) for 1.kl, 2.kl og 3.kl ved Ulsåk skole. 4.kl har 
allerede fått opprettet egen bankkonto. De klassene som 
ønsker Vipps må gi beskjed til Fau leder som har tilgang til å 
opprette dette. Viktig å kjenne til gebyr for vipps til 
bedriftskonto. 

Irene 

22-20/21 Info fra SU - Sammarbeidsmøte FAU ved alle skoler og 
administrasjonen. 
 
Overgang til Hbu for 4.klasse: 
Det er avklart at 4.klasse Ulsåk og Tuv skal begynne i 
5.klasse ved Hbu. 
Det er plassmangel ved Hbu så hvordan det løses rent 
praktisk er ikkje avklart enda. Det er fleire alternativer på 
bordet. Det er også stor faglig overgang mellom 4. og 5.kl. 
Dette er det fokus på ved oppvekstsenter Ulsåk og Tuv. 
Det vil bli sendt ut meir informasjon til foresatte i 4.kl om 
overgang til Hbu når ting er meir avklart.  
 
Elevundersøkelse – Ung data: 
Det må fokuseres på tjenester til elevene fremover og sette 
krav til:  
To miljøterapeuter + helsesykepleier tilgjengelig på skolen  
1 dag i uken. 
Psykisk helse må være tilgjengelig på skolen 1 dag i uken. 
Det må settes et innsatsteam for godt læringsmiljø (innsats 
mot mobbing).  
 
 
Saker i Livsløp: 
Det er få saker om skolen oppe til politisk behandling i 
politisk Hovudutval for Livsløp. Dette blir det stilt spørsmål 
ved. Burde ikke flere saker tas opp til politisk behandling? 
 
SU møter: 
Fau lederne bør ta saker opp i SU møter, i forkant av politisk 
møte i Livsløp. 
 
Digitale verktøy i skolen: 

Irene 



Det er nå søkt om økonomisk støtte til innkjøp av IPad til 
alle elever i 1.til 7.klasse. 
 
Årshjul: 
I årshjulet ligger det inne Lysfest og Sommarfest.  
Men hva med å feire Ulsåk skole – pynte skolen – plante i 
tønner? 
Eller arrangere karneval for Ulsåk skole. 
Fau leder tar dette opp med rektor Heidi. 
 

23-20/21 Møteplan for våren 2021 
Fau møte torsdag 28/1 kl 17:30 til 19:30 
Fau møte torsdag 11/3 kl 17:30 til 19:30 
Fau møte torsdag 6/5 kl 17:30 til 19:30 
 
SU møte torsdag 18/3 kl 16:30 til 18:00 
 
Ingen kommentar til møteplan – Møteplan vedtatt. 

Irene 

24-20/21 Kurs frå Barnevakten om sosiale medier? 
God erfaring med Teams møter – god møtedeltakelse. Fau 
vurderer å arrangere et kurs for alle foresatte i skolen om 
sosiale medier som Teams møte. Fau leder stiller spørsmål 
til oppvekstsjef om økonomisk større til gjennomføring. 

Irene 

25-20/21 Eventuelt 
visma:  
Det ser ut for at man belaste snoe når man sender melding 
via visma til skolen. Dette bør det sendes informasjon om til 
alle foresatte. 
 
Lekser: 
Mye lekser i 2.klasse. Hvor mye tid skal foresatte bruke på 
lekser? Noen klasser får ukeplanen først på tirsdag og 
leksene skal være ferdig til fredag. Viktig å ta dette opp med 
kontaktlærer. 
Det er en utfordring for elevene å få med seg de rette 
bøkene hjem. Dette trenger elevene hjelp til av kontaktlærer 
Det varierer fra klasse til klasse om elevene får 
tilbakemelding på leksene de har gjort. Viktig for motivasjon 
at elevene får tilbakemelding på lekser hver uke. 
 
 
Trafikksituasjonen: 
Mange foresatte er oppgitt over at de ikke får kjøre opp til 
skolen for å levere/hente. 
Fau har sendt brev til alle foresatte og bedt om at vi unngår 
å kjøre opp til skolen, men parkerer v/Kiwi – Hemsedal 
Fargerike - Fossheim og følger elevene opp til skolen. 
I brevet er det også opplyst om at gjennomkjøring i 
«Bedehusvegen» ikke er lov på hverdager i tidsrommet  
08:00 til 17:00.   
 
 

Irene 

 

NESTE MØTE: 11.mars 2021 


