
 
 

 

 

 

 

 

1. Møte er fremskyndet etter ønske fra rektor om drøfting av situasjonen rundt gjenåpning av 

skolebygget for alle trinn. Møteinnkallelse godkjent. 
 

2. Orientering og drøfting av plan for å åpne skolelokalene for samtlige trinn fra onsdag 13.mai 

Kohortprinsippet videreføres, selv om to kohorter sitter i samme areal inne. Det samme opplegget i 

overganger og utetid som 1.-4.trinn har praktisert. Alle trinn får da mulighet til å benytte skolebygget 

om vær eller andre forhold vanskeligjør uteskole. FAU støtter lempelighet i forhold til det faglige, og 

har forståelse for at skolematordningen ikke prioriteres ut skoleåret. 

Erfaringene fra de to ukene skolen har vært åpen for 1.-4.trinn er at løsningene i forhold til 

smittevern og kohorter fungerer og er gjennomførbart. Det har vært intense økter på personalet, 

særlig miljøarbeidere, som ikke har hatt pauser. Den nye planen vil gi en noe mer robust bemanning, 

slik at tilbudet, om det fungerer, kan bestå ut skoleåret. 

3. Sosiale arrangementer 

Som tidligere er det ingen plan for arrangement i regi av skole eller FAU på 17.mai. Kohort-vis 

markering i skoletida 15.mai. Diskusjon om is eller annen oppmerksomhet til elevene fra FAU. Pga 

dårlige værmeldinger vurderes heller en oppmerksomhet ved skoleårets slutt. Sak til neste møte. 

Retningslinjene er endret og fra 16.juni er det lov å samles opptil 200personer. Lærere og 

trinnkontakter eniges om sommeravslutning. Støtte fra kommunaldirektør og enighet om at det skal 

være avslutning for 7.trinn. 

4. Eventuelt 

Elevene vasker hendene ofte, og det meldes om at huden på hendene blir sår. Det er ikke anledning 

til å lempe på håndvaskretningslinjen nå ettersom dette, sammen med det å være hjemme om man 

er syk, er det viktigste smitteforbyggende tiltaket. Gode råd (?): Hold hendene varme, skyll av såpen 

og evt personlig fuktighetskrem (ikke dele). 

Neste brukerrådmøte utsettes, rektor kommer med ny dato. 

Orientering ang nytt ordensreglement som er ute på høring. Fau-leder har sendt tilbakemelding. Alle, 

enkeltvis eller samlet, kan gi tilbakemelding. Frist 150520. 

Neste møte: 3.juni kl.18.00, Torkel sender innkalling. 

Møtet gjelder FAU-representanter og rektor Nyborg skole 

Dato 11.mai 2020 

Tid 18.00 – 19.10 

Sted Google meet 

Til stede Torkel Haugan Hansen, Even Holte, Ida Stavnesli, Kåre Moum, 
Arnhild Staal Pettersen, Marit Galaaen, Trond Simensen 

Forfall Hilde Merete Larsen 

Referent Ida Stavnesli 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


