
Referat fra SU-møtet 03.02.2020. 

Tilstede:  
Bjørn Bekkevold-leder og 7.trinn 
Linda Tysland- 1.trinn 
Linda Aas Slettebø – 2.trinn 
Inger Johanne Odland – 3.trinn 
Hild Elin Eikevik – 4.trinn 
Maggi Gjedrem – 5.trinn 
Tonje Kalvik Honnens – 6.trinn 
Elisabeth Bakke – Rektor 
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 Klassemøter/ foreldremøter fremover. 
Foreldremøtene er foreldrenes fora for å påvirke. Det er et ønske at dagens form på foreldremøtene 
endres til mer deltakende møter. Dette er en prosess som tar noe tid å endre på. På dette møtet kom 
det opp noen forslag fra FAU representantene. Punktet blir også et tema på de gjenstående møtene 
denne våren. FAU vil ta forslagene til vurdering, og komme med en mal/ årshjul fo rmøtene 
fremover. Forhåpentligvis klar til møtene fra høsten 2020. Innkallingen skal være et samarbeid 
mellom skole og FAU.  FAU ønsker, som nevnt hjelp fra foreldrene hva som bør være på agenda for 
foreldremøtene.  For å lage et årshjul som kan brukes til dette formålet ønskes innspill på hva er 
viktig på aktuelt årstrinn? Hva savnet du informasjon om fra forrige år?  Bør et punkt på innkallelsen 
vær «oss foreldre imellom», Klassegruppene på facebook; husk at disse er for foreldrene, og ikke 
elevene.  FAU oppfordrer alle foreldre til å engasjere seg saklig inne på møtene, slik at vi kan komme 
til felles beslutninger for aktuell klasse. Det skal være lav terskel for å ta opp saker en tenker på. 
Kanskje siste punkt på innkallelsen på bør endres til «Hva tenker du på?» 
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 Felles årsmøte med Vikeså Skule. 
FAU kommer med forslag om å bruke opplegget  «Gleding», på et felles foreldremøte. Dette er et 
opplegg som kan deles opp og brukes på elever, foreldre og ansatte. Elisabeth sjekker ut pris og 
tilgjengelighet iløpet av uka, og kommer tilbake til FAU med konkret svar.  
For mer informasjon om opplegget sjekkut «Gleding.no» 
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 Påskefrokost 
Dette blir, som tidliger år, arrangert av bygdekvinnelaget siste fredag før påskeferien. Dette året 
fredag 03.04.20 
 
 
FAU Bjerkeim skule. 
 


