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Møtereferat fra FAU ved Nordkisa skole 

 

Dato: 26.08.20 

Sted: Nordkisa skole 

 

 
SAKER: 
 

• Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 
 
Fagfornyelsen: Skolen oppretter arbeidsgruppe/ et team som skal jobbe med 
implementering av fagfornyelsen.  
Kompetanse, ferdigheter og kunnskap i sentrum. 
Nye årsplaner skal utarbeides og læremidler tilpasses i påvente av oppdaterte lærebøker etc. 
 
Læringsmiljø 
Innsatsteamet kommer til å jobbe mot mobbing. 
Inndeling av skolegård og skoledag i hht. Smittevern er situasjonen nå. 
Tredelt organisering på skolen: 1.-3.trinn, 4.-5. trinn og 6.-7. trinn har friminutt til forskjellig 
tid. 
Dette gir færre barn i garderoben samtidig – mindre trengsel. 
Ordningen med T L er ikke landet. Fra kommunalt hold er det noen avlysninger, eksempelvis 
Fargerik Fotball og TL-kursing. 
 
Profesjonsfellesskap i fokus 
Utstrakt bruk av team – fokus på at det er våre elever - våre resultater. 
Nordkisa skole som er liten møter utfordringer når det gjelder rekruttering (av lærere). Lite 
fagmiljø fordi personalet er lite.  
 
Ressurser og ansatte 
5 nyansatte, 4 lærere og en assistent 
2 under videreutdanning, en vikar inn i forbindelse med dette. 
Alle fast ansatte har formell utdanning. 
 
Elevtall 3.trinn: 30 fra mandag uke 36. Trinnet vil bli delt i noen timer, når det er ressurser til 
det. 
 
Elevtallet på skolen: 178 
 
Innsatsteam 
Oppstart 1.februar, laget en fremdriftsplan som må revurderes og endres pga situasjonen vi 
har hatt. 



 
Revurderingsmøte denne uka – det er endring i behovene. 
Regne- og leseveiledere skal styrke 1.-4.trinn og bistå etterarbeidet av nasjonale prøver. 
 
Læringsmiljø endret: 
Færre hendelser 
Fysisk aktivitet er lagt inn i skoledagen 
Innsatsteam skal bistå enkeltsaker. 
 
Smittevern – hvordan skolen jobber: 
Gul beredskap –veileder utarbeidet av FHI. 
Skolen har et internkontrollsystem: 
-Vurderinger knytta til veilederen 
-Oversikter over tiltak i hht. trafikklysmodellen 
-Fraværsoversikt elever og ansatte 
-Drøftinger med kommunelegen 
-Gjennomført opplæring 
-Endringer underveis 
 
Smittevernreglene gul beredskap: 
-oppmøte på egne områder i skolegården 
-oppdeling og fordeling av skolegården 
-klasser er kohorter 
-kroppsøvingsfaget foregår ute 
-økt grad av uteskole, for alle trinn (i hht fagfornyelsen) 
-foresatte levere og hente på oppmøteplass 
-Ringeklokke benyttes på SFO 
-ikke lov å ha leker, sykler eller sparkesykler i skole/sfo-tid 
-ikke matservering på SFO 
 
Tilbud der kohorter blandes: 
Leksehjelp 5.-7.trinn, krever god organisering 
Utstrakt bruk av utetid på SFO 
Skyss: Oppfordres til å unngå hvis mulig 
 
Gladnyhet: Helsesøster er på plass på Nordkisa skole 
 

• Sak 2: Henvendelser fra foreldre på 6.trinn med spørsmål ved at det gjennomføres 
uteskole på gult nivå.  

Skolen tilstrebes at det informeres ut til foreldrene hva det faglige innholdet er på 
uteskoledagene, og ser også at uteskole er verdifullt med tanke på sosiale mål. 
Høstens kartlegginger vil gi en pekepinn på hvordan elevene ligger an faglig. 
Bekymring fra foreldre rundt faglig utvikling og om praktiske estetiske fag som f.eks mat og 
helse kan få mindre plass i skoletiden besvares fra rektor med at allsidighet i skolehverdagen 



er viktig for å ivareta alle barn, ikke alle vil profilere på å kun ha fokus på lesing, regning, 
skriving. 

 

• Sak 4: Ros til skolen 
FAU vil rose skolen og skolens personale for håndteringen av situasjonen med hjemmeskole! 
I en ekstraordinær situasjon som dette var, var det også noen gevinster og en bratt 
læringskurve for alle. 
Positivt med infovideoer som ble laget på skolen og Nordkisaposten som kommer med 
jevnlige oppdateringer.  
  

• Sak 5: KFU-møte førstkommende mandag: Monica møter. 
 

• Sak 6: Nye trinnkontakter og FAU for skoleåret 2020-21 
Valgresultatene av nye trinnkontakter og FAU-representanter sendes til FAU-leder. 
 Årsmøtedato onsdag 23.september. 
Innkalling med forhåndspåmelding og frist for innmelding av saker. 
Trinnkontakter innkalles til første møte etter årsmøtet. (Blir samme dato/kveld). 
 

• Sak 7: Det planlagte foredraget med Marco Elsafadi utsettes på ubestemt tid. Er 
betalt men med lovnad om at det skal gjennomføres når det lar seg gjøre. 

 

• Sak 8: Opplegget for skolestarterne på Nordkisa skole 
Viktig tilbakemelding til skolen fra FAU ang. opplegget for skolestarterne (1.trinn): Det er et 
sterkt ønske om mer og tidligere info om alt fra SFO-påmelding til bli-kjent opplegg på tvers 
av de to barnehagene. Det er forståelse for at det var unntakstilstand i vår og vanskelig å 
gjennomføre bli-kjentdager, men det er ikke første gang dette ikke gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte, med et konkret møte med skolen for barna, å treffe de som jobber 
der, være i klasserommet og garderoben. Dette kan vi ikke undervurdere nytten og 
viktigheten av for de barna som skal begynne på skolen, og er et viktig tiltak for en trygg 
skolestart som vil slå positivt tilbake på holdning til skolen både blant barn og foreldre, 
skolemiljø med bedre kjennskap til de som har gått i annen barnehage enn en selv og skole-
hjemsamarbeid. 
 
 

Neste møte i FAU: 23.september. 
 
 
 
Kjersti Eggen 
Referent i FAU 
 
 


