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Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Natteravnopplegget – innspill fra foreldre: 
- Det vises til møteinnkallingen for innspillet i sin helhet. Innspillet tar 

opp at det er for lite informasjon i forkant, hvilken rolle skal man ha, 
er det behov for dette om vinteren, er det fortsatt behov for 
natteravn, er folk gått lei? Skal man fortsette trengs mer informasjon. 
Hvor skal sekk og jakker hentes når Kiwi legger ned? 

- På FAU-møtet 21.8.14 ble det besluttet at man ønsket å ha 
natteravnordning også skoleåret 2014/15. 

- Det ble diskutert og besluttet at man ønsker å ha ordningen også for 
skoleåret 2015/16, da man anser ordningen å kunne ha en preventiv 
effekt.  

- Ordningen antas å ha mindre effekt i vintermånedene, og det ble 
besluttet at man kutter dette for månedene november, desember, 
januar og februar neste skoleår.  

- Det er viktig at det blir gitt god informasjon på foreldremøtet på 
høsten for foreldre som ordningen er ny for (8. trinn), slik at 
foreldrene har fått god info før de blir satt opp på lista for 



natteravner. Det må avklares om FAU gjør dette eller om rektor gir 
denne informasjonen. 

- Morten henter sekk og jakker på Kiwi og sjekker om dette heretter 
kan ligge hos Coop Extra. 

- Et laminert skriv om retningslinjer samt kart som viser hvilke plasser 
man bør gå innom må lages og skal ligge i sekken.  

- Informasjon om natteravnordningen må ligge tilgjengelig på skolens 
nettside. 
 

2 Rekruttering av fire FAU-medlemmer. Ett medlem skal representere SFO. 
- Vedrørende representant for SFO så har Sturle vært i kontakt med 

Edel (leder av SFO). Hun skulle forhøre seg med noen foreldre, 
muligens ikke klart før til høsten. 

- 2 personer har gitt tilbakemelding om at de kan bli med 

o Liv Skretting (har elev på 5. trinn til høsten) 

o Ludvig Lima (har elev på 3. trinn til høsten) 

- I tillegg har en person har gitt tilbakemelding om at han kan være 
med om vi ikke får tak i andre. FAU-medlemmene prøver å høre med 
enkelte personer om de kan tenke seg å være med. 
 

3 Evaluering av temakvelden 24. mars. 
- Medietilsynets «Bruk Hue»-opplegg var et veldig bra opplegg. 
- Det var ca. 40 fremmøtte. 
- Det som ble formidlet var tankevekkende. 
- Det burde vært mange flere til stede som hadde fått dette med seg. 
- Hvordan få flere foreldre til å møte på temakveldene? 

o Sende ut «Innkalling» i stedet for «Invitasjon» slik at det 
fremstår som mer forpliktende. Det stilles krav til oss foreldre, 
vi har et ansvar for elevene/barna våre. 

 

4 A Målform status 2015 

 Elever på 1.-7. trinn skal være splittet etter bokmål/nynorsk, for å bli 
trygge på egen målform. (Det er ikke et krav om at elever på 
ungdomsskolen skal være splittet etter bokmål/nynorsk.) 

 Flere trinn har en relativt jevn fordeling, men enkelte trinn har stor 
overvekt bokmål. Det blir uansett egen gruppe for nynorsk-elevene, 
siden skolekretsen har nynorsk som målform.   

 Det er en utfordring når det blir svært stor forskjell på størrelsene på 
gruppene på trinnet. Både for gruppa som blir svært liten, men og for 
gruppa som blir svært stor. 

 Skolekretsen kan ha målform nynorsk eller bokmål, eller de kan ha 
nøytral målform. Nøytral innebærer at det ikke gis eget tilbud til 



målform som er færre enn 10. Dette kan medføre variasjon fra trinn 
til trinn.  

 Fordelingen ved Orstad er pr. i dag slik (0. trinn har skolestart nå til 
høsten): 

Trinn Bokmål Nynorsk 

0 25 15 

1 21 9 

2 18 3 

3 22 6 

4 20 14 

5 18 6 

6 30 7 

7 28 14 

8 18 12 

9 40 9 

10 27 16 

 

Nynorsk språkform innebærer at det er forutsigbart for foreldrene, da 
alle ved Orstad i praksis får den målform de ønsker, og således får 
samme målform til søsken om man ønsker det.  
 
Ulempen er som nevnt skolens utfordringer på grunn av svært ulik 
størrelse på gruppene på enkelte av trinnene for småskoletrinn og 
mellomtrinn (1.-7.). 

 Er det grunn for å tro at det nå eller på sikt er et ønske blant 
foreldrene i skolekretsen om at det skal foretas en rådgivende 
avstemming vedrørende målform?  

 Er det grunn til å tro at det er et ønske hos foreldrene at skolen 
skal være språklig nøytral? 

 
Sturle innhenter litt nærmere informasjon vedrørende forhold knyttet til 
dette, og saken tas opp igjen på neste FAU-møte. 

 

4 B  Skolens ordensreglement på studietur. Statusoppdatering fra rektor.  
- Skolens «Samversreglar» ble utdelt. 
- Saken gjaldt egentlig en oppfølging av sak 7 på møtet 4.12.14, hvor 

det ble påpekt at det var viktig at følgende 2 forhold ble tydelig 
videreformidlet fra skolen: 

o Polen-turen for 10. trinn er en skoletur, og således et alkoholfritt 
arrangement. Skolens retningslinjer må formidles til foreldrene slik at 
dette er klart presisert i forkant av turen. Viktig at skolen gjør det de kan 
for at det skal være en alkoholfri tur. 

o På Polen-turen er det lærerne på turen som har autoriteten over elevene, 
viktig å presisere dette for foreldrene i forkant av turen for å unngå 
problemer på turen. 

Om forholdene ovenfor er klart formidlet til foreldrene som reiser 
til Polen til høsten kom ikke klart frem under møtet. 



5 Evaluering av «Ære til lærer» -markering 23. mars 
- FAU møtte mannsterke (5) i forbindelse med markeringen. 
- FAU ble tatt godt imot av lærerne som så ut for å sette stor pris på 

både skoleboller, epler og positiv oppmerksomhet. 
 

6 § 9-6 i opplæringsloven - rektor orienterer om forhold som har betydning 
for skolemiljøet  

- Det er for øyeblikket ingen elevsaker som pågår.  
- Det er levert anmeldelse til politiet for hærverk, både vedrørende 

vannlekkasje og vedrørende tagging mv. Vedrørende taggingen var de 
ansvarlige oppfordret om å melde seg før påske, uten at dette førte 
frem. Forholdet skaper dårlig stemning på skolen. Det er kjøpt nye 
nøkler til skolens ytterdører. 

- En mor med elev på ungdomsskolen har tatt kontakt med FAU. Har 
opplyst å ha tatt kontakt med skolen og opplyst om ignorering og 
utestenging for eleven, men har ikke følt å bli tatt på alvor. FAU ber 
rektor fatte enkeltvedtak i saken. Njål tar umiddelbart saken videre. 

- Både foreldre, skolen og FAU kan be om at det fattes vedtak i saker 
som gjelder den enkelte elev. Man har innen 3 uker rett på vedtak 
med tiltak som settes i verk for eleven.  

- Utdanningsdirektoratet har en «smørbrødliste» over hvilke 
rettigheter man har. Njål følger opp slik at denne brosjyren (ev. link til 
denne) legges på skolens nettside.  
 

7 Ståstedanalysen- hvordan brukes den på skolen? 
Njål orienterte: 
37 lærere ble invitert, 37 lærere svarte. 
Resultat: Velfungerende skole, scorer veldig høyt. 
 
Spørsmål knyttet til IKT fikk lavest score, og spørsmål om skolen er en 
lærende organisasjon fikk høyest score.  
 

8 Er det snart tid for å lage ny fotokatalog? 
- Skoleåret 11/12 er siste året det kom ut fotokatalog. 
- Det ble bestemt at man ønsker ny fotokatalog til høsten. 
- Samtidig ble det bestemt at man ønsker at spørsmålet om ny katalog 

skal tas opp hvert 3. år.  
 

9 Mitt valg 
- Saken utsettes til neste FAU-møte pga. tidsmangel.  

10 Virksomhetsplan/kvalitetsplan  
- Saken utsettes til neste FAU-møte pga. tidsmangel.  

 


