
 

Dato 7. april 2016 

Til stede 
 

Hans Kristian Aasland 
Bente Thingbø-Støldal 
Frode Bjerga 
Liv Skretting Aas 
Bjørg Nese 
 
Sak 2, 3, 5, 7 og 8 ble først gått gjennom av FAU-medlemmene før 
rektor Knut Norddal ble kalt inn.  

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

Møteleder Hans Kristian Aasland 

Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Nytt fra kommunalt FAU 
 
Ludvig har deltatt på møte i kommunalt FAU.  
Saken utsettes til neste møte når Ludvig er til stede.  
 

2 Status ballbingen. 
 
Idrettslaget har valgt ikke å engasjere seg videre i ballbingen. Orstad Vel er 
kontaktet og de hadde og sett behovet for opprustning av ballbingen. Orstad Vel 
vil sende søknad til Klepp Sparebankstiftelse. Opprusting av dekket i ballbingen vil 
således være et samarbeid mellom Orstad Vel og FAU, der FAU vil ta ansvar for å 
skaffe folk til dugnad. Bjørg informerer Orstad Vel om at det og vil være mulig å 
sende søknad om midler til Jæren Sparebank.  
 
Fortsatt har man kun kr 30 000 som er skolens bidrag. Saken tas og opp med ny 
rektor når han har begynt. 
 
Rektor informerte om at elevrådet ved skolen også tok opp saken på Barn og 
unges kommunemøte – det fremkom da som et stort ønske fra elevene at 
ballbingen opprustes. 
 
Rektor informerte videre at det etter skoleslutt i juni skal foretas arbeider i regi av 
kommunen i skolegården: containere skal graves ned, ny innkjøring til ATO skal 
lages og nye parkeringsplasser skal opparbeides. Rektor vil snakke med Kjell 
Stangborli i teknisk etat for å høre om det er noen mulighet til å få gjort noe med 
dreneringen til ballbingen samtidig.  



 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info fra temamøte om nettmobbing – et møte som hovedutvalget inviterte til 
 
Fra Orstad skule deltok rektor og FAU-leder. Et bra møte med god informasjon, 
men dessverre lite folk.  
 
Nettmobbing skjer utenfor skolen men det blir likevel et skoleproblem – viktig at 
skolen må på banen. Det er i stadig lavere aldersgrupper at dette blir et problem.  
  
 

4 
 
 
 

Foreldreundersøkelsen – informasjon fra rektor 
 
Svarprosenten endte på 55 %, etter en god del påminnelser. Lærerne på de ulike 
trinnene har reflektert over svarene for «sitt» trinn, og man har sett på hva som 
har vært bra og hva som det bør tas tak i. Tiltak har blitt satt i verk på bakgrunn av 
dette for de ulike trinn. 
 
For å kunne få frem hva som er behovene for det enkelte trinn er det således 
veldig viktig at mange foreldre gir tilbakemelding / dvs. svarer på 
foreldreundersøkelsen, da dette er utgangspunktet for at læreren kan iverksette 
tiltak.  
 
Det er viktig at det informeres tydelig på foreldremøtene hvordan skolen jobber 
med svarene fra undersøkelsen. Da vil foreldrene forstå bedre hvorfor det er viktig 
det er at man svarer på undersøkelsen.  
 

5 Rekruttering av nye FAU medlemmer 
  
Det trengs 4 nye medlemmer til neste skoleår. Etter utsendt SMS har en mor 
meldt seg, det trengs således ytterligere 3 personer. Bente og Frode tar kontakt 
med enkelte personer om de er interessert i å være med. FAU har fokus på at det 
er viktig at representantene er jevnt fordelt på småskoletrinn, mellomtrinn og 
ungdomstrinn (jf. vedtektene). Bente fortsetter som SFO sin representant. 
 

6 Rektor orienterer om saker vedrørende skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9a-6.  
 
En sak er avsluttet, her var det vedtak før jul, partene er fornøyd. 
 
Ny sak er tatt opp på initiativ fra foreldre, manglende inkludering blant jenter. 
Enkeltvedtak – oppfølging her. 
  

7 Mobilbruk på Orstad skule – hva tenker FAU om dette? 
 
Rektor opplyste at elever på ungdomstrinnet har hatt lov til å ha med mobil på 
skolen, men at mobilen ikke skal være synlig. Elevenes bruk av mobil i 
friminuttene har økt og har blitt en utfordring for skolen. Elevene blir mindre 
sosiale og bidrar mindre til å skape et godt sosialt fellesskap. Flere ungdomsskoler 
har fått økte utfordringer på grunn av økt mobilbruk blant elevene.  
 
Saken har nylig vært drøftet med lærerne. Man ønsker å henstille elevene om at i 
utgangspunktet tas ikke mobilen med på skolen. Dersom det imidlertid er viktig 
for eleven å ha mobilen sin med til skolen så tillates dette, men ordningen vil da 



være at mobilen samles inn av læreren i den 1. timen og leveres ut til eleven ved 
skoledagens slutt.  
 
FAU støtter dette forslaget. 
 

8 Skolen som informasjonsutveksler for kirke, lag og foreninger? 
 
Enkelte foreldre har stilt spørsmål ved om det er greit at kirka sender invitasjoner 
hjem i skolesekken via skolen. 
 
Både kirke, lag og foreninger gjør dette i dag. Det ble blant annet nevnt idrettslag, 
Safari, S-klubb, 4H, Fritidsklubben Alexis, korps. Det orienteres om / gis tilbud om 
aktiviteter i bygda.  
 
Orstad er en liten bygd og i utgangspunktet anser FAU det som positivt at man får 
informasjon om hva som skjer. 
 
Det er ikke forkynnelse i det som deles ut av informasjon fra kirka, kun invitasjoner 
til arrangement. Det anses således ikke å være i strid med noe regelverk (med 
tanke på trosfrihet og trosnøytral skole) å dele ut lappene i fra kirka.  
 
Rektor opplyste at når lag i bygda, som har verdier som skolen kan stå inne for, 
arrangerer aktiviteter for barn og ungdom, så ønsker rektor at skolen fortsetter 
med å være formidlingsintans. Rektor anså det som uaktuelt å si nei til kirka uten 
at man samtidig sa nei til alle lag og organisasjoner.  
 
FAU antar at mange foreldre setter pris på å få informasjon i skolesekken, og at 
flertallet kaster den informasjonen de ikke vil ha uten at de ser på dette som et 
problem. At enkelte foreldre ser annerledes på dette medfører ikke at FAU ønsker 
å endre på denne ordningen. 
 
 

9 Skolen sitt arbeid med skriving – rektor orienterer. 
 
Skolen har tidligere hatt fokus på lesing. Nå er det også fokus på skriving, dette er 
blant annet ut i fra skolens eksamensresultater som man ønsker var bedre.  
 
I denne forbindelse ønsker man å styrke lærernes kompetanse, og se på ulike 
måter å jobbe med dette på for de ulike trinn. Skolen har innhentet 
fagkompetanse fra Anne Håland, som har mange gode tips (start til å komme i 
gang, formulering mv) som lærerne vil videreformidle til elevene i klassene.  
 

10 Ungdomstrinn i utvikling, UIU, et prosjekt som Orstad skule skal være med på 
høsten 2016 – rektor orienterer 
 
Et samarbeid med høyskoler og universitet, har sitt utspring i at ungdomsskolene 
ble ansett å henge etter i fht. samfunnsutviklingen. 
 
Ulike skoler skal jobbe med ulike tema/forhold, arbeidet blir et 
nettverkssamarbeid med andre skoler. 
 



Orstad skule skal arbeide med «klasseleiing» - klasseledelse - dvs. det blir fokus på 
lederutvikling. God ledelse – mange faktorer spiller inn: gode rutiner – relasjoner – 
synet på elevene – hvordan man møter elevene.  
 
Alle lærerne på Orstad blir med på dette, ikke bare ungdomsskolelærerne.  
 

11 Vurdering av skoleåret, hvordan vil vi gjøre dette? Rektor informerer. 
 
Man vil dette året benytte et «dialogspill», der påstander lages og man skal si om 
man er enig, uenig eller delvis enig, samt angi hvorfor man er enig eller uenig. 
 
Rektor vil drøfte dette med lærerne, og i tillegg ta dette med elevrådet. 
 
Det vil foretas en vurdering basert på det som fremkommer, og dette vil tas 
hensyn til i arbeidsplanen for neste år.  
 

12 Eventuelt. 
 
Avisoppslag i Jærbladet 1. april vedrørende at kun 3 av skolens førsteklassinger til 
høsten vil ha nynorsk. Det er også flere av dagens klassetrinn som har svært få 
elever med nynorsk. 
 
Både faglig og sosialt er dette en stor utfordring for skolen, i tillegg er det 
ressurskrevende. FAU hadde saken vedrørende målform oppe på FAU-møter 
forrige skoleår (23.4. samt 28.5.) FAU må vurdere å ta initiativ til en 
spørreundersøkelse blant foreldrene i skolekretsen (foreldre med barn på skolen 
og i barnehage) Skolekretsen kan ha annen språkform enn resten av kommunen. 
Ønsker man at skolens målform skal endres til å være bokmål eller språknøytral? 
 
Saken diskuteres på neste FAU-møte, da man antar at ny rektor også vil være 
tilstede på dette møtet.  
 

Neste FAU-møte: 26. mai (NB! Datoen er endret, var i utgangspunktet satt opp 2. juni).  
 

 


