
REFERAT FRA MØTE I FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, KORSVOLL SKOLE 

 

Tid og sted: Torsdag 10. februar 2021 kl. 19.30 på videomøte (Zoom) 

 

Til stede: 

  

Deltakelse 
10.02.21 

1b Katerin Lind-Klev  x 

1c Stian Ilebrekke  x 

2a Magnus Nesset Kristiansen  x 

2b Erik Tønne  x 

2c Håvard Wiik Thorkildssen  x 

3a Henrik Holm  x 

3b Oddvar Lindbekk  x 

3c Eli Aspelund  x 

4b Henrik Kolderup  x 

4c Silje Sveberg  x 

5c Ratna Elisabet Kamsvåg x 

6a Ingerd Hynnekleiv  x 

6c Monique Lauten  x 

7a Ole T. Thommesen x 

7b Henrik Kolderup x 

7c Eli Aspelund x 

D-gruppa Lasse Lægreid x 
 

Representanter fra klasse 1a, 4a, 5 a og b, 6b møtte ikke.  

 

  



1) Godkjenning av innkalling og dagsorden (v Ole) 

Kommentarer til referatet fra 14.01.21:  

Punktet informasjon om elevundersøkelsen endres til:  

Det er en svak nedgang på alle parameterne og dermed en liten negativ utvikling.  

  

2) Rødt nivå kohortskolen - tilbakemelding til skolen.  

Det har blitt hentet inn tilbakemeldinger fra klassene på løsningen som ble valgt i perioden skolen var 

på rødt nivå. FAU har stor forståelse for at valg av løsning ikke er lett og at det er sprikende mål som 

skal oppnås. Under følger en stikkordsliste på de tilbakemeldingen som har kommer inn.  

FAU ber driftsstyre ta dette opp som en sak i neste møte.  

 

- Fornøyd med høyere lærertetthet og spennende med nye klassekamerater  

- En dårlig løsning spesielt for de yngre barna. Det er ikke lett for en førsteklassing å bli fratatt alt 

det kjente som klasserom, lærer, oppstillingsplass, garderobe og venner.    

- Vanskelig å forstå løsningen som ble valgt. Mange barn fikk få å leke med.  

- Hvordan vil skolen håndtere en evt. ny runde. Blir det likt eller annen løsning. Gi foreldre og barn 

mer informasjon.  

- I områder som Svensenga, Grinda og Langmyrgrenda går barna i samme klasse og bor tett. Barna 

leker med hverandre på fritiden. Disse områdene ble delt som igjen førte til at man måtte 

forholdes seg til flere barn og dermed mot sin hensikt.  

- Rødt nivå var ventet og burde ikke kommer som noe overraskelse. Kunne man unngått å stenge 

skolen mandag med bedre forberedelser.  

- Dette fungerte helt fint. Bedre enn de store klassene synes de som ble igjen i sin faste gjeng. Skal 

man gjøre det i flere runder bør man rullere på hvem som skal deles.  

- Sterke negative reaksjoner fra noen. Det varte heldigvis ikke lenge. Denne inndelingen har ikke 

vært en vanlig løsning på andre skoler.  

- Løsningen burde vært tatt opp med driftsstyre forhånd.  

- På de eldre trinnene har det kommer flere positive tilbakemeldinger.    

- For lite informasjon om bakgrunnen til at denne løsningen ble valgt.  

- Stor forskjell mellom trinnene. 1. klasse er sårbare, bedre i eldre trinn. Løsningen burde vært 

differensiert.  

-  

3) 17. mai. Valg av leder eller ledere til 17. maikomite. 3. 4. trinn har ansvar. 

- Silje Sveberg melder seg til komiteen. Hun sender mail til øvrige FAU medlemmer for å få med en 

representant til.   

 

4) Infosaker 

Nytt fra trafikkgruppa  



FAU har hatt møte med rektor og de er enige om en felles innsats for å bedre trafikksituasjonen i 

området. De ønsker en felles kontakt mot BYM for å få svar på planer og forbedringer spesielt i 

Skjoldveien der flere byggeprosjekter pågår samtidig i gaten.  

Kommunikasjon med flerbrukshallen fungerer meget godt. Får info når ting skal skje løpende.  

Akegruppa 

Gjelder VAV arbeidene som pågår og brakkeriggen i havnabakken. I tillegg er det en trafikksikkerhet 

situasjon i området.  

Det har kommer opp tykke polstringsmatter rundt brakkene. Det er bestilt alpingjerder 2 meter høye 

med polstring.  

VAV er veldig på saken og har invitert til dialog. De kommer også til å sette opp skilt og forklaringer 

på hvorfor brakkene står der de gjør og bakgrunnen for arbeidet.   

Skolepatruljen 

Skolepatruljen legges ned og kan blir erstattes av hjertesoner (soner rundt skolen på 500 meter der 

man kan vurdere tiltak).  

De farlige veiene er kanskje lenger borte fra skolen ref saken over. Det pågår en prosess med rektor 

for vurdering av tiltak.   

Skolegårdsutstyr 

FAU har hatt et møte med representanter fra skolen og de skal nå se på listen og vurdere hva som 

kan være aktuelt.   

Foto 

A4 katalog kommer neste gang.  

 

5) Eventuelt  
Referat fra FAU skal sendes ut via Skolemeldingsappen og legges ut på FAU siden. Dette avtales med 

skolen slik at vi får dette på plass.  

 

Møte avsluttet 2040 

 
   


