
Referat FAU-møte  

Dato: 09.03.20  

Klokken:17.30  

Sted: Herre Skole møterom 2etg.  

Til stede:  

Jeannet Stensrud, Susanne Woje, Lea Flademoen Andersen, Kenneth Mandal, Susanne Woje, 

Christer Gulliksen, Roy Gunnerød Knutsen, Hege Edvardsen, Marlene Borgstrøm,og Annette 

Kåsene 

Referent: Christer Gulliksen 

Sak 07 2020: Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer 

Sak 08 2020: Planlegge vårens foreldremøter 

Ønsker å ha et eget foreldremøte ang fådeling av Herre Skole. Der planer og modell/skisse 

blir vist frem til foresatte. Samt invitere relevante personer for uttalelser og spørsmål fra f.eks 

PPT,BUP… Tidligst modell/skisser kan være klar fra skolen, er i mai. Lærerne skal nå 

fremover arbeide med å lage en Herremodell for fådeling av Herre skole. Dette vil foregå i 

lærene sine teammøter hver onsdag frem til sommeren, samt planleggingsdagene i april og 

august før skolestart 20/21.  

Foreldremøtene i april ønsker FAU og fortsette fjor årets tema ang. rus.   

Sak 09 2020: Eventuelt 

Store deler av møte gikk på sameslåing av klasser, og spørsmål rundt dette. Det er vanskelig å 

forstå, uten noen pedagogisk utdanning. 

 

FAU ønsket klare planer, men skolen fikk rammene i februar og har ikke kapasitet til å få til 

det. Verken tid eller penger å sette av til flere møter, enn planlagt  

 

Det som er av informasjon per nå er:  

 

- Lærerne skal få bygge opp konseptet/løsningene selv, så de får eierskap i planene.  

 

- Rektor er pro klasseinndelingene. Bedre utnyttelse av spesialpedagogikk, som vil bli 

benyttet bedre enn tidligere. 

 

- Det blir ikke noen form for nivådeling, da det ikke er lov. 

 

- Lærerne er pro løsningen, sett opp mot ressursene de har fått til rådighet.  

 



- Det vil være assistenter, spes.ped., kontaktlærere på flere grupper i forskjellig enheter, som 

gjør dem mer fleksible enn idag. 

 

Skolen vil med disse grepene m.m. spare ca 250000kr. 

 

Det vil jobbes med å lage en god framstilling av ett komplisert kortspill.  

Framstillingen vil legges fram på ett foreldremøte. Her må vi foresatte også få grunnkurs i 

skolespråk jfr. Rammetimer, spes.ped, m.m. 

 

Ny læreplan fra august, og det anbefales at foresatte leser "overordnet del". 

Www.udir.no Læreplan på skolen. 

 

 

17.mai 

 

- 2 kaker fra hver klasse, 3 kaker fra 3. og 8.klasse grunnet høyt antall foreldre som kan bidra. 

 

 

 

 


