
 

Dato 26.2.2015 
 

Til stede 
 

Sturle Holmen 
Steinar Evje 
Gunn Anita Breivik 
Hans Kristian Aasland 
Morten S. Kyllingstad  
Susanne Bærheim 
Bjørg Nese 
 
Rektor Knut Norddal deltok fra og med sak 3, men ble og opplyst 
om enkelte forhold vedrørende sak 1 og 2. 

Ikke til 
stede  

 

Møteleder Sturle Holmen 

Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 
1 
 

Ballbingesaken. Hans Kristian orienterer om status. 
- Estimert kostnad vedrørende nytt dekke i ballbingen utgjør 

kr 250 000. TS-en har vært kontaktet. 
- Hans Kristian har vært i kontakt med Jæren Sparebank for å 

undersøke muligheten for støtte herfra. De tar i mot søknader 
løpende, byggherre må være idrettslaget eller vellaget, banken 
gir ikke støtte hvis skolen står som utbygger. 

- Hans Kristian har vært i kontakt med ny leder i idrettslaget, 
Torill Aasland, som er positiv til å være med på dette som et 
samarbeid. 

- Bjørg utarbeider forslag til søknad til gavefondet i Jæren 
sparebank, deretter kontaktes leder av idrettslaget. 

- Bjørg opplyste at Orstad Vel har vært kontaktet. De ønsker i 
utgangspunktet at idrettslaget står ansvarlig / som utbygger.  

- Skolen har midler igjen fra i fjor. Rektor ble spurt om skolen 
kunne være med på finansiering av nytt dekke i ballbingen 



med kr 30 000, og rektor svarte «Ja» til dette.  
- Etter at man har mottatt svar på søknaden fra Jæren 

Sparebank, vil man undersøke i hvilken grad idrettslaget 
vil/kan benytte noe av sine egne midler til dette. Dersom det 
er behov for ytterligere midler vil man undersøke muligheten 
for å søke om midler hos Gjensidige-stiftelsen. 
 

2 Diverse småsaker til diskusjon.  
- Rekruttering av nye FAU-medlemmer til neste skoleår.  

o Sturle, Susanne og Steinar er til sommeren ferdige med 
sin periode i FAU (alle blir valgt for 2 år).  

o Det er ikke et krav om at man er klassekontakt for å 
være FAU-medlem. 

o Som bestemt på FAU-møte 2.10.2014 vil man bruke 
skolens SMS-tjeneste og sende ut SMS slik at 
interesserte kan ta kontakt og melde sin interesse. 
Sturle sin mail-adresse og mobilnummer opplyses i SMS-
en. Sturle tar kontakt med rektor vedrørende dette.   

 

3 Temakveld våren 2015. 
- Medietilsynets «BrukHue»-opplegg besøker skolen 24. mars. 
- Det blir opplegg for elevene på dagtid, dette er bestemt å 

gjelde for 7.-10. trinn. Skolen sitt ansvar. 
- Temamøte på kvelden, kun for foresatte. For foresatte både 

på mellomtrinn og ungdomstrinn, dvs. fra 5.-10. trinn. Det vil 
være med personale fra skolen på kvelden. FAU har ansvaret. 

- Alle i FAU som har mulighet til å delta på dette stiller på møtet. 
- Avholdes i Grendahuset både på dagtid og på kveldstid. Skolen 

har ansvaret for rydding av pulter i lokalet (Grendahuset 
benyttes for tiden til undervisning) 

- Gunn Anita ansvarlig for å handle inn konfektesker som skal gis 
til de tilreisende foreleserne.  

- Sturle lager invitasjonen. 
- Rektor sender sms-påminnelse dagen før, dvs. 23. mars. 

 

4 Ære til lærer-markering 23. mars 
- RogalandsGNISTen og representanter fra kommunalt 

foreldreutvalg i kommuner i Rogaland har gått sammen om en 
markering som skal være til ære for alle lærerne i grunnskolen 
i fylket. 

- Sturle, Hans Kristian, Steinar og Gunn Anita deltar på dette. 
- Morten og Gunn Anita sjekker om det er mulig å bli sponset 

med ev. mat/drikke til å dele ut til lærerne.  



- Hans Kristian sjekker om ordføreren vil komme. 
- Hans Kristian tar seg av kopiering på litt tykt papir av kortene 

som skal deles ut (Ca. 50 stk.) 
- Opplesning av dikt eller lignende vurderes. 

5 og 6 Rektor orienterer om forhold som har betydning for skolemiljøet 
(jf. opplæringsloven § 9-6) samt rektor orienterer om det 
psykososiale miljøet 

- Sak 5 og 6 ble tatt under ett da de henger sammen. 
- Skolen har hatt 3 saker om manglende inkludering. Disse 

sakene er avsluttet, dvs. man har nådd resultatene som var 
satt opp. Ingen saker pr. i dag. 

- Ny sak denne uka om digital mobbing blant jenter. Skjer på 
fritiden, men skolen har tatt tak i dette og har vært i kontakt 
med politiet. 

- Lærerne har for det enkelte trinn levert inn oversikt over hva 
de gjør av arbeid mot mobbing og krenkelser, og hva de gjør 
for å styrke klassemiljøet og sikre elevene sin trivsel og 
trygghet i friminuttene. Dette som en oppfølging etter samling 
den 2. september 2014. 

- Skolen har hatt motivasjon på dagsorden. Birgit Strand fra 
Vekst og utvikling har hatt foredrag om motivasjon, og elevene 
jobbet med dette etterpå. 

- Sosial handlingsplan - er i dag fordelt på småskoletrinn, 
mellomtrinn og ungdomsskoletrinn. Vurderes i stedet ned på 
det enkelte trinn. 

 
7 Elevundersøkelsen – hvordan jobber skolen med den 

Elevundersøkelsen høsten 2014 var for 6.-10. trinn. Skolen 
hadde i januar en oppfølging av denne undersøkelsen på de 
enkelte trinn, der de bl.a. skulle nevne 2 ting som var spesielt 
positivt for trinnet, og 2 ting som de må ta tak i og jobbe 
videre med, samt snakke om hvordan kommer trinnet ut på 
motivasjon.  
 
Hvordan elevene har det tas også opp i elevsamtaler og i 
foreldresamtaler. 
 
Det ble samtidig nevnt at det var lav svarprosent på 
foreldreundersøkelsen, kun ca. 50 %. Det ble stilt spørsmål ved 
hva som skal til for å få opp svarprosenten. 

 
8 Ståstedanalysen- hvordan brukes den på skolen? 



- Saken utsettes til neste FAU-møte pga. tidsmangel.  
 

 


