
FAU møte 08.12.2021 

Til stede: 

Dag Olav Myklebust, Linn Kristiansen, Kari Pleidrup-Skillestad, Kristina Bjørn, Charlotte 

Taraldsen, Cristina Kjølstad 

 

 Koronasmitte på Tuv skole 

Hvordan oppleves dette for foreldre/elever: foreldre melder om god informasjonsflyt 

og en oversiktlig situasjon. Noen har hørt om at skolen kanskje stenger tidligere enn 

planlagt før jul, men dette er det foreløpig ingen indiksjoner rundt 

 

 Utrygg skolevei/Buss kan oppleves som skummelt og utrygt for noen elever 

Dette var tema på foreldremøtet i høst og FAU sendte ut et skriv til alle foreldre med 

ønske om felles regler for elever på bussholdeplass og når på buss. Oppfølging av 

dette: 

Foreldre forteller at det har vært fint med bevisstgjøring hos foresatte, men at det 

fortsatt er en del utfordringer. Trøim er særlig utsatt. Når det er få voksne er det mye 

herjete lek og til dels farlig lek i trafikkbildet. Noen forteller om fortsatt stygg 

språkbruk og ubehagelig oppførsel på bussen. Det virker som det ikke er så mye som 

har endret seg. Fortsatt noe vi sammen må sette fokus på. 

Forslag fra skolen: en kort periode sende med bussvakt fra skolen for å 

observere/tydeliggjøre for barna at dette er en del av skolehverdagen. Ellers er det opp 

til foreldre å rullere på bussholdeplassen med tilsyn. Kan låne vester av skolen. Dette 

bør settes i system dersom det skal fungere.  

Det er også bekymring rundt fremtidig byggeplass ved parkeringsplassen: Cristina 

informerer Gunn Berit om dette som tar det videre.  

 Utenforskap:  

Hvordan kan skole/hjem sammen skape gode relasjoner i gruppene? 

Vennegrupper/årstidsgrupper osv anbefales fra skolens side. Hva er praksis nå, og hva 

ønsker de ulike trinn støtte til å gjennomføre. 

Alle på FAU møtet er positive til vennegrupper og ønsker at skolen hjelper til i 

samarbeid med FAU representant på ulike trinn for å få til dette etter jul. Lærer og 

FAU representant kan bli enige om opplegg: ikke for ofte, ikke for ambisiøst. 

Bestemmer trinn for trinn grupper og opplegg. Årshjul for disse aktivitetene. Cristina 

lager utkast: foreldre følger opp. 

 



 Bemanningsutfordringer:  

Det har denne høsten vært mye sykdom (korona-relatert fravær: alle som har 

symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme). Dette påvirker 

skolehverdagen til elevene. Vi har løst mange dager med å slå sammen flere grupper, 

has stasjonsundervisning og endre på opplegg.  

Noen barn opplever dette som krevende. Skolen vår er liten, og «alle kjenner alle». 

Det er en trygghet i slike situasjoner.  

Tuv har også fått tildelt en ekstra ressurs som skal gå på toppen av de ansatte fra 

januar. 

 

 

Referent: Cristina Moran Kjølstad 

 


