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Andre:   Merete Sivertsen 
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Saksliste 

 

 Gjennomgang av referat fra forrige FAU-møte og tidligere saker 

 

o Rektor mener at påstanden om et bemanningsproblem på skolen ikke er reelt, slik det 

stod i forrige møtereferat. 

o Ukeplaner: Det er tilbakemeldinger på at ukeplanløsningene i klassene fortsatt ikke er 

gode nok. Rektor skal ta dette med hver og enkelt lærer. 

 

 Årshjulet 

 

o Vasking av felleskjøkkenet 

Fra tidligere er det en liste som vi kan bruke. Skolemusikken i år, HUK neste år. 

Rullering på vask ble startet i 2020. Det ble bestemt at denne oppgaven skulle det 

rulleres på. Skolekjøkkenet er lite brukt gjennom pandemien.  

Vi må evaluere behovet for nedvasking. 

Det foreligger ønske om å investere i en oppvaskmaskin. Tilbud er innhentet av Riise 

Elektro. 

 

o Felles foreldremøte 

Det er ønskelig med et felles foreldre møte, nå som vi er tilbake til en mer normal 

hverdag (pandemi). Det er ønske om at det settes søkelys på bruk av sosiale medier.  

Rus er også et tema som burde være med. Rektor sier det vanskelig med apper som 

f.eks. Snapchat. Politiet har tidligere deltatt på disse foreldremøtene, hvor de snakker 

om aktuelle temaer og hvordan de jobber med dette (gode tilbakemeldinger på deres 

innslag). Det ligger inne et forslag om et felles foreldremøte, hvor man går klassevis etter 

fellessamlingen. 



 

 

 Gjennomgang av saker fra forrige SU-møte 

 

o Elevrådet ønsker mer aktivitet i læringen (positive tilbakemeldinger) 

o Det er et ønske om flere benker, nye gardinger, flere søppeldunker og nye nett til 

fotballmål/basketballkurver. 

 

Rektor sier det muligens allerede finnes midler til å fikse basketballnett o.l. Det er også midler 

inne til å ruste opp nåværende lekeapparater. Det er per dags dato avvik på disse. 

Under møtet ble det sett på muligheter for å samle inn midler til skolen: 

- Man kan søke Gjensidige-stiftelsen for midler som fremmer fysisk helse (frist september) 

- Skolens ettermiddag burde arrangeres igjen - Rektor er enig i dette. 

- Når det gjelder lekeapparater/aktivitetsutstyr, ble det bestemt at representanter fra FAU 

(Chris/Kine) sender inn en søknad til kommunen om midler til å utbedre disse. 

 

 

 Mobiltelefon – Bruk av dette 

Dette var en sak på forrige FAU-møte, hvor vi diskuterte bruken av mobil i skoletiden. 

Rektor tror mange reagerer på at noen får bruke mobilen mye og at dette kan virke urettferdig. 

FAU er klar at det er elever med ekstra behov, men for de øvrige elevene burde mobilbruken 

strammes inn i form av at denne slåes av og legges i enten sekk eller at det etableres et 

«mobilhotell» i klassene. Det er også kommet inn meldinger om at noen lærere benytter 

mobiltelefonen sin i privat sammenheng. Dette er ikke greit ifølge rektor. 

Det burde være generelle retningslinjer for mobilbruk i alle klassene. 

 

 17.mai 

Tilbakemeldinger fra ungdomsskoleelevene tilsier at disse ønsker å feire 17.mai, ved sine 

barneskoler med f.eks. egen fane. Klassekontakter/representanter fra 4. og 5. klasse må sørge for 

å kalle inn til møter o.l, når de får beskjed.  

 

 Runde rundt bordet 

o 1. klasse:  

Fortsatt dårlig løsning med ukeplaner. Dette gjelder flere klasser. 

 

o 5. klasse:  

Fortsatt flere tilbakemeldinger om ugreit miljø. 

Foresatte må være flinkere til å dokumentere uønskede hendelser. 

FAU-medlemmene må være flinkere til å forklare viktigheten ved å melde saker. 

Skole burde informere om hvordan man skal rapportere uønskede hendelser. Hele 

prosessen burde være definert for foreldrene. Skolen burde også dokumentere tiltak ved 

uønskede hendelser. Foreldre rapporterer at det er til tider vanskelig å hjelpe barna sine 

med lekser, da dette blir gjort med ukjente fremgangsmåter/metoder. 

Fremgangsmåter/metoder burde være tilgjengelig for foreldrene. 



 

 

 

 

o 6. Klasse:  

Det er lite informasjon fra skolen. 

Det erfares at elevene må ta av seg skoene, mens andre ikke trenger dette. Mange blir 

våte på sokkene. Burde være likt for alle. Rektor sier at skoene skal tas av på innsiden av 

døren. Saken var oppe på forrige personalmøte. Det burde komme på plass en løsning 

for elever som må ha på sko (bruk av fotposer eller matte). 

Positive tilbakemeldinger med Mona i klassen. Ting som baking på skolekjøkkenet og  

godteribingo er noe elevene har satt pris på. 

Diktat på mandag burde flyttes, da dette ofte krever øving på søndager. I helgen burde 

det være leksefri. 

 

o 7. klasse: 

Elevene har eldre nettbrett og disse har varierende batterikapasitet, noe som igjen fører 

til disse må lades oftere. Elever har fått beskjed om at det ikke lov til å lade via 

skjøteledning på skolen. Det burde legges til rette for bedre lademuligheter, da dette er 

en del av nye skolehverdagen (digitalisering). 

 

 

 Eventuelt 

 

o Kiss and Ride 

Det erfares at området brukes til andre ting en hva som er tiltenkt. 

Busser og lastebiler parkere i området. Området burde skiltes. Det er også erfart at 

området er dårlig strødd og brøytet. 

 

o Pandemi og faglig nivå på skolelevene 

Etter 2 år med pandemi, erfarer flere av foreldrene at barna deres sliter på skolen. 

Det har vært mye sykdom i denne perioden, hvor det har vært vikarer inne i klassene. 

Rektor ble spurt om hvordan skolen fanger man opp elever som faller bakpå. Skolen 

kjører «kartleggeren», men sier dette skal sjekkes opp. 

  

 

 


