
 

Dato 26. mai 2016 

Til stede 
 

Hans Kristian Aasland 
Bente Thingbø-Støldal 
Frode Bjerga 
Liv Skretting Aas 
Ludvig Lima 
Bjørg Nese 
 
Sak 1, 2, 3, 4 og 14 ble først gått gjennom av FAU-medlemmene før 
rektor Knut Norddal ble kalt inn.  (Ny rektor fra 1. juni, Jan Harald 
Forsmo, var invitert til å være med på møtet men hadde ikke 
anledning til å delta.) 

Ikke til stede Morten S. Kyllingstad  
(Gunn Anita Breivik - trukket seg resten av skoleåret) 
 

Møteleder Hans Kristian Aasland 

Referent Bjørg Nese 

 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Status ballbingen (elevrådet møter på saken for å få og gi litt info) 
 
Cecilie Holmen møtte fra elevrådet.  Opplyste at ballbingen er prioritert sak fra 
elevene. Ballbingen har farlige groper og kanter man kan snuble i og skade seg. 
Nettet er ødelagt. De tok opp saken på BUK – Barn og unges kommunestyre.  
 
Kommunen ga uttrykk for at de kunne være med på finansieringen, det vil gjelde 
om man får tippemidler (1/3 tippemidler, 1/3 kommunal støtte, 1/3 egenkapital).  
 
Rektor hadde siden forrige FAU-møte vært i kontakt med kommunen (v/Kjell 
Stangborli) for å høre om de kunne gjøre noe med området og dreneringen til 
ballbingen samtidig som de skal grave ned containerne og endre innkjøring til 
ATO. Kjell Stangborli lovet å se på det, men virket ikke så optimistisk til at de klarte 
å få til dette samtidig.  
 
Orstad Vel har søkt midler hos Klepp Sparebankstiftelse. FAU har lovet å ta ansvar 
for å stille folk til dugnad. Knut Olav Sandve er kontaktperson hos Orstad Vel. 
Hans Kristian opplyste at han hadde lest at Sparebankstiftelsen har foretatt 
tildelinger og at de denne gang har prioritert musikk-korps ved tildeling av midler. 
Dvs. det antas at Orstad Vel fikk avslag på søknaden om midler. 
 



FAU må fortsette å arbeide videre med saken til høsten og ta dette opp med ny 
rektor. Så langt har man kun lovnad om kr 30 000 i midler fra skolen.  
 

2 Status nytt FAU for neste skoleår 
 
Frode, Liv og Ludvig har ett år igjen i FAU. Bente Thingø-Støldal fortsetter som SFO 
sin representant. Bente sjekker om Sylvia Orstad fortsetter som vararepresentant 
for SFO.  
 
Hans Kristian, Morten, Gunn Anita og Bjørg er nå ferdige etter 2 år i FAU. 
 
Sigurd Svela, Anne Friestad, Jone Aasland og Silje Nerheim er nye medlemmer for 
neste skoleår. Bente innhenter mobilnummer og e-mail-adresser fra disse. 
 
Dato for første FAU-møte til høsten ble satt til torsdag 1. september kl 19-21. 
Frode Bjerga tar ansvar for innkalling til dette første møtet. 
 
(Merknad: Etter at FAU-møtet var avholdt har det kommet frem at det dessverre har 
skjedd en misforståelse, Anne Friestad blir således ikke med som FAU-medlem for neste 
skoleår. Bente spør en annen kandidat.)  

 

3 
 
 
 
 
 

Valg av medlem til kommunalt FAU for neste skoleår  
 
Ludvig Lima ble valgt som medlem i kommunalt FAU for neste skoleår. Kommunen 
gis melding om dette slik at det ikke blir problemer ved innkallingen til høstens 
første kommunale FAU-møte. 
 
Varamedlem til kommunalt FAU velges på første FAU-møte til høsten.  
  

4 
 
 
 

Spørsmål fra foreldre om det er aktuelt å legge inn et friminutt der elevene som 
går på ungdomsskolen må gå ut og trekke frisk luft 
 
I utgangpunktet et bra forslag med tanke på at alle har godt av frisk luft. 
 
Hvis man skal innføre et felles friminutt for ungdomsskolen der alle skal være ute 
ville det vært 1. friminuttet som var aktuelt, jf. rektor. Det ble gitt uttrykk for at 
det er mange som går ut i dag, og at det er flere som går ut nå etter mobil-
forbudet.  
 
Da det ikke ble gitt uttrykk for at dette var et problem, har FAU ut i fra en 
helhetsvurdering ikke ønsket å innføre et eget påbud om dette, man anser at 
mobilforbudet er med på å trekke folk ut da det er mindre kjekt bare å sitte inne.  
 

5 Status mobilbruk – hvordan har ny ordning fungert? 
  
Lærerne har gitt tilbakemelding på at dette er positivt. Ordningen har gått 
forbausende knirkefritt, og det er ikke stress for lærerne å håndtere ordningen. 
Elevene er mer sosiale uten tilgang til mobilen, og de går mer ut i friminuttene.  
 

6 Endring til språknøytral skole? 
 
Saken utsettes til neste møte når ny rektor er tilstede.  



7 Natteravn – fortsetter vi med samme opplegg for neste skoleår? Hvilke 
erfaringer har en gjort dette skoleåret? 
 
Man har inntrykk av at ordningen har fungert greit, verken rektor eller FAU har 
fått melding om noe annet.  
 
Det ble bestemt at man ønsker å fortsette med ordningen slik den er i dag. Dvs. at 
foreldrene til 9. og 10. trinn har ansvaret, og at man ikke har natteravn-ordning i 
vintermånedene november-februar. Sekk og vester ligger hos Coop Extra og 
retningslinjer med foreslått rute ligger i sekken.  
 
Rektor tar dette opp med ny rektor og sørger for at det blir satt opp nye lister for 
neste skoleår.  
 

8 Skolen sin utviklingsplan – hva blir hovedsatsingsområdene kommende skoleår?  
 
Rektor orienterte om 4 hovedsatsingsområder: 
- Lesing  
- Skriving  
- Sosial kompetanse 
- «Klasseleiing» /klasseledelse 
 

9 Kartleggingsprøver  - oppfølging fra skolen etter prøvene? Rektor orienterer om 
hva som er gjort 
 
Kartleggingsprøvene er noe mer enn bare prøver, de er forpliktende for lærernes 
videre jobbing. Hva var positivt? Hva var negativt? Hva var overraskende? Hva 
gjøres for enkeltelever? Hva gjøres for gruppa? Må man gjøre tilpasninger? Må 
man sette inn ekstra lærerkrefter? Lærerne skal gi skriftlig tilbakemelding til rektor 
på disse spørsmålene. 
 
Selve resultatene fra vårens prøver vil FAU bli orientert om i møte til høsten.  
 

10 Fornying av møblement – rektor orienterer om hva skolen har gjort i forhold til 
noen spesialrom 
 
Det har vært svært lite fornying i skolens spesialrom. Det er nå bestilt nye møbler 
til følgende rom: Mat & helse, naturfag, kunst & håndverk. Ulike farger til ulike 
rom. 
 

11 Skap til elever – en prøveordning for kommende skoleår 
 
Saken har vært oppe på driftsstyre, elevene som har ønsket dette. Det er bestilt 
skap til neste års 10. trinn, bestilt til 30 elever, skapene er av en type som det vil 
være enkelt å supplere med flere skap dersom det blir nødvendig. Skapene vil 
kunne låses og blir plassert i garderoben. Vil være til oppbevaring av innesko, 
bøker mv.  
 
 
 
 



12 Fruktordning – er dette noe FAU ønsker at skolen skal fortsette med? 
 
Det er 61 elever som benytter seg av dette tilbudet, dvs. kun ca. 1/6. Antallet er 
relativt lavt, men det fremkom at det er lite ekstrajobb med å administrer 
ordningen. 
 
På bakgrunn av at det er lite ekstrajobb med ordningen videreføres den for neste 
skoleår. Man ønsker å fortsette som dette skoleåret, dvs. med 2 dager pr. uke.  
 

 

13 Trivselsledere – litt om erfaringer og hvilke planer man har for videreføring til 
høsten 
Rektor orienterte om at dette hadde vært et positivt tiltak som man går videre 
med. Miljøterapeuten Linda har gjort en kjempejobb og hun blir ansvarlig for dette 
også til høsten, dette er satt av i stillingen hennes. 
 
De elevene som har hatt ansvar for lekekassen og de som har hatt ansvar som 
lekeledere blir påskjønnet med pizza som takk for innsatsen. 
 
Det har vært stopp med aktiviteter i gymsalen pga. byggearbeider, men dette vil 
starte opp igjen.  
 

14 Eventuelt 
 
Nytt fra kommunalt FAU: Ludvik opplyste at det hadde vært oppe sak vedrørende 
læring med nettbrett. Alle 1. klassinger i Klepp og Time vil få nettbrett (Ipad). 
Vurdering av dette vil bli foretatt våren 2017. 
 

 
Neste FAU-møte: 1. september kl. 19-21.  
 

 


