
FAU møte, digitalt på teams 

11.02.2021 klokka 19.00 

 

Til stedet: Odd, Terese, Anna, Elin, Oddrun, Marita, Malin, Robin, Ingeborg. 

 

 

 

Sak 1. 

Forespørsel om hjemmeskole for 5-10 klasse, onsdag 9/2-21 og onsdag 16/2-21 

09.02 -21: Lærerne skal til Tromsø for å besøke skoler og arbeide med utforming av 

læringsareal med bakgrunn i hvordan de ønsker det i en eventuelt ny fremtidig skole.  

16.02-21: Alle lærerne i Balsfjord kommune har kompetansehevingskurs. 

FAU har ingen innvendinger mot hjemmeskole disse dagene. 

 

(det vil bli laget eget opplegg for elevene hjemme disse to dagene, for enkeltelever vil det bli 

opplegg på skolen disse dagene. Elever/foresatte dette gjelder får info fra rektor) 

 

Sak 2. 

• Skoleveien fra Nova til Sand, utrygg skolevei? Brua kan være glatt (blir ikke strødd) 

og rekkverk på vei som holder på å rase.  

Tiltak: Robin sender link til Anna om trygg skolevei, som igjen blir videresendt til rektor. 

Skolens ansvar.  

• På skolen mangler det lys ved småskolen og på parkeringsplassen.  

Tiltak: Elin ringer vaktmester om lys på skolen og Anna nevner dette på mailen til rektor.  

 

 

(FAU har i forkant av møtet fått tilsendt en liste med punkter som gjør denne skoleveien 

potensielt utrygg. 

Hele listen vil sendes inn til rektor hvor det også etterlyses hastetiltak for  å trygge 

skoleveien i perioden frem til de ulike problemene blir rettet ordentlig opp i) 

 



Sak 3. 

Uro på Mestervik bussen: 

• FAU representanter for 5 og 6 klasse, lærere og rektor har hatt møte deriblant om 

buss situasjonen. Mye uro og stygt språkbruk som ikke har blitt bedre.  

- Forslag om å blande store og små når covid situasjonen er blitt bedre. Dette må 

diskuteres med ungdommene. Kanskje de har en annen løsning?  

- Ha en voksen på bussen.  

 

Tiltak: etterlyse tiltaksplan. 

 

• Barn føler seg utrygg på skolebussen. 

Tiltak: foreldre må sende melding til rektor ang. dette.  Skolen har ansvar og må gjøre 

tiltak.  

 

• Barn tar av beltet og står i bussen før bussen har stoppet. Dette gjør at det kan 

forekomme farlige situasjoner. 

Tiltak: Lærere i enkelte klasser jobber med å snakke med elevene om dette og har 

dialog med buss – sjåfør.  

 

 

 

 

(rektor har på et tidligere møte i høst snakket om å få til et møte med busselskapet 

og snakket med andre skoler med liknende problematikk for tips og råd i saken.  Hvor 

tanken videre er å også få sjofører med erfaring fra selskapet med på å finne rett 

løsning) 

 

(nå nylig har en foresatt ved skolen vært i kontakt med 

fylkeskommunen/statsforvalteren for å få råd i hvordan vi best kan håndtere 

problemene med denne bussruten. 

Hvor det kom frem at foreldre ikke kan melde inn ett kollektivt problem med bussen. 

Men hver enkelt forelder som har barn som ikke har det bra på bussen må sende inn 

sak til rektor. Dette er skolen sitt ansvar og de må gjøre tiltak, dere kan lese mer på 

udir.no punkt 9a i opplæringsloven. 

 

FAU har sendt inn denne saken utallige ganger og vil nå etterlyse tiltaksplan , og 

etterspørre et møte hvor plan evt. Utarbeides  i samarbeid med FAU og foresatte om 

mulig. Med rett til innsyn i tiltaksplanen håper vi på å kunne følge opp denne saken 

bedre fremover ) 

 

 

 



Sak 4. 

Lengde på høstferie.  

- FAU på Nordkjosbotn skole har tatt kontakt fordi de synes høstferien blir for lang 

og juleferien for kort i Balsfjord skolen. De vil ha våres mening om dette. Er vi 

enig planlegges det å sende brev til fylkeskommunen angående saken og ønske 

om å få endret til som det var.  

 

FAU på Sand skole vil ha innspill fra foreldrene. Kanskje sende skjema ut eller en 

transponder melding.  

 

Sak 5.  

Eventuelt.  

Ingenting å ta opp.  

 

Nytt møte kommer vi tilbake til om det er noe som må drøftes når vi har fått svar på 

tiltakene som skal gjøres.  

 

Referent Ingeborg Larsen 

( + litt utdypende info fra Anna) 

 

 

 

 

 


