
 

Dato 26.11.2015 

Til stede 
 

Hans Kristian Aasland 
Gunn Anita Breivik 
Bente Thingbø-Støldal 
Ludvig Lima 
Liv Skretting Aas 
Frode Bjerga 
Bjørg Nese 
 
Sak 1, 2, 6 og 11 ble først gått gjennom av FAU-medlemmene før 
rektor Knut Norddal ble kalt inn. Rektor deltok deretter fra og med 
sak 3. 
  

Ikke til stede Morten S. Kyllingstad (meldt forfall) 
 

Møteleder Hans Kristian Aasland 
 

Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Nytt fra kommunalt FAU 
- Herunder samarbeid hjem – skole, jf. punkt fra hovedutvalget 

 
Det har ikke vært møte i kommunalt FAU siden forrige FAU-møte. 
 
Punkt 8 i vedtaket fra Hovedutvalget 20.8. gjaldt egenvurdering av samarbeid 
hjem/skole. Dette skulle behandles av driftsstyret – ikke av FAU.  
 

2 Årshjul for FAU – møtedatoer for våren  
 

- Torsdag 25. februar 
- Torsdag 7. april 
- Torsdag 2. juni 
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Sak fra foreldre:  
- Abonnement-ordning på frukt neste halvår – informasjon fra rektor 

 
Tilbudet vil gjelde fra nyttår, mandager og onsdager. Frukten vil deles ut sammen 
med melka. All bestilling må skje via internett på samme måte som for skolemelk.  
 
Det vil sendes hjem informasjon om dette (ranselpost) og det vil i tillegg sendes ut 
melding via sms. Ordningen blir gitt et halvt års prøvetid. 
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Aktiviteter for 1-7 trinn i matfriminuttet  
– hva har skjedd siden forrige FAU-møte? – rektor informerer 
 
Rektor har tatt dette opp med miljøterapeuten Linda. Elever på mellomtrinnet vil 
få ansvar for å organisere leker for de minste. Linda ansvar for å gi tips/ideer om 
leker til eleven.  
 
Bruk av trivselsledere vil også bli tatt opp i elevrådet. 
 

5 Evaluering av temamøte 
 
Cirka 30 fremmøtte.  
 
Temaet «Lekser og læring» var et dagsaktuelt tema.  
Bra opplegg - spennende – variert – stort foreldreengasjement. 
 
I FAU forrige skoleår ble det bestemt at det i utgangspunktet kun skal avholdes ett 
temamøte pr. skoleår. Årets FAU-medlemmer holder fast på dette. Det vil således 
ikke bli temamøte til våren.  
 

6 Språkbruk blant lærerne – er de alltid gode forbilder? 
 
Enkelte av FAU-medlemmene var kjent med et tilfelle med svært uheldig 
språkbruk av en lærer. Dette var tatt opp med rektor og var blitt grundig 
behandlet.  
 
Det ble stilt spørsmål om i hvilken grad skolen har fokus på språkbruk, både med 
hensyn til ordbruk og med hensyn til stemmebruk («rett» lydnivå). Rektor opplyste 
at hvordan man skal formidle til elevene på en god måte er et stadig 
tilbakevendende tema som tas opp i møter med lærerne.  
 

7 Foreldreundersøkelse – svarprosent – rektor informerer 
 
Svarprosenten varierer veldig fra trinn til trinn, fra 29 % til 71 %.  
Pr. dato er svarprosenten for skolen totalt 48%, det ønskes minst 60%.  
 
For å forbedre svarprosenten sender skolen påminning om dette på lekseark samt 
via sms, og det blir lovet overraskelse til trinnet/gruppa med best svarprosent. 
 

8 Resultat fra kartleggingsprøver – rektor informerer 
 
Det ble avholdt kartleggingsprøver på 1., 2. og 3. trinn i mai 2015. Resultatene ble 
utdelt på møtet. Et trinn utpekte seg dårlig på lesing. 
 
Det har i høst vært oppfølging / jobbet med tiltak av elever som kom under 
«kritisk grense». Elevene vil og få ny test for å se om tiltakene har hatt ønsket 
effekt. Lavt resultat skyldtes for lavt lesetempo – ikke manglende forståelse.  
 

  



9 Skolens arbeid med skriving – rektor informerer  
 
Resultatet fra skriftlig norsk på 10. trinn i vår burde vært bedre. Skolen har derfor 
fokus på rettskrivning dette skoleåret og vil bruke ulike virkemiddel vedrørende 
dette.  
 
Det skal blant annet gis tilbakemelding på skrivefeil på innleveringer/oppgaver mv 
i andre fag enn i norsk, slik at man også via andre fag har større fokus på 
rettskrivning.  
 

10 Rektor orienterer om saker vedrørende skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9a-6  
 
Rektor opplyste at det er ingen nye saker om mobbing/krenking/sårende adferd.  
 

11 Foreldresamtaler – hva er hovedinntrykket?  Klarer vi fokus på den enkelte elev 
og læring? 
 
Rektor ønsket tilbakemelding på FAU-medlemmenes erfaringer med 
foreldresamtalene.  

- FAU-medlemmene synes disse er systematiske og har god erfaring med 
samtalene. Det er fokus på eleven og hvordan det går i de ulike fag. 

- Det er viktig at mål for videre arbeid for eleven blir satt opp. 
- Det ble gitt innspill på om de siste minuttene av samtalen bør settes opp 

som «alenetid» med lærer og foreldre, dvs. uten elev, slik at det fra skolens 
side ble lagt til rette for at ting kunne tas opp uten at eleven var tilstede.  

  

12  Eventuelt 
- Uro i vikartimer. 9. trinn. 

 
- Lave elevkull og få som velger nynorsk 

o Det har nettopp vært innskriving av nye elever for neste skoleår 
 27 elever totalt, kun 3 har valgt nynorsk 

o Rektor hadde oversikt over størrelsen på nye årskull, disse viser 
lave elevtall for skoleårene fremover: 

 16/17: 29 
 17/18: 26 
 18/19: 29 
 19/20: 34 
 20/21: 19 

o Lave elevtall fremover gir risiko for at svært få elever velger 
nynorsk. Disse skal i egen gruppe uansett antall siden nynorsk-
språklig kommune. Dette gir en rekke utfordringer både i forhold til 
ressurser og i forhold til et godt læringsmiljø – både for de som 
kommer i stor gruppe men ikke minst for de som kommer i en 
svært liten gruppe.  

 
- Norskopplæring for utenlandske elever 

o Skolen har veldig lite ressurser på dette, og veldig lite kompetanse. 
Dette er en utfordring. 

 

Neste FAU-møte: 25. februar.  

 


