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Referat fra møte i FAU 03.10.2017  
 

Tid:  Tirsdag 3.oktober 2017 

Sted: Fjelltun skole 

 

Til stede: Foreldrerepresentanter:  

Gunnhild Kverneland (5A) 

Katrine Bygdevoll Weersta (5B), 

Anitra Fagervold Auestad (5C) 

Hege Lillesund (5D) 

Hege Elisabeth Lunde (5E) 

Torhild Fiskå Finnesand (6A) 

Malmfrid Erland (6B) 

Jeanette Torland (6C) 

Monica Veland Hjorteland (vara, 6D) 

Irene Watland (6E) 

Kathrine Veland (7A) 

Olav Hjørungnes (vara, 7C) 

Anelia V. Andreeva (7D) 

Klasse 7E mangler representant, 

Politisk representant: Sveinung Fjelde 

Elevrådsrepresentant: Sebastian V. Bjordal-Stensli  

Rektor Ruth Nina Fiskå Rypestøl 

Forfall: Foreldrerepresentanter: Hege Therese W. Oftedal (6D) og Anne 
Kristine Sirnes (7C) 

Elevrådsrepresentant: Othelia Mæhle 

Lærerrepresentanter: Inger Annette Stensen Barka og Tonje Vetrhus 
Karlsen 

Andre ansatte: Bente Solheim Fjelde 

 

 

 

Sak 01-17/18:      Informasjon om FAU, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) 
Rektor informerte om de ulike utvalgene, og hvilke områder de kan jobbe med.  
 
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets utvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn 
ved skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU fungerer som et styre for 
foreldrerådet, og skal fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte. 
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Alle skoler skal ha et Samarbeidsutvalg (SU), SU er det øverste samarbeidsorganet 
ved skolen. Sammensetningen av SU er slik: 
 2 stk foreldrerepresentanter, hvor en er leder av SU 
 2 stk representanter fra elevrådet 
 2 stk fra skolens pedagogisk ansatte 
 1 stk oppnevnt av kommunestyre 
 1 stk representant fra andre ansatte ved skolen 
 Rektor, sekretær 

     
Hensikten med Skolemiljøutvalget (SMU) er å sikre at skolen har et systematisk     
arbeid for et godt skolemiljø. 
SMU har samme sammensetning som SU, bortsett fra at her er det 4 
foreldrerepresentanter med. 

 
Sak 02-17/18:        Konstituering av FAU – SU – SMU 
        FAU: 
        Leder: Kathrine Veland  
        Nestleder: Hege Elisabeth Lunde 
        SU: 
        Leder: Jeanette Torland 
        I tillegg møter FAU-leder Kathrine Veland i SU 
        Elevrådsrepresentantene 
        Politisk representant 
        Rektor og de 3 ansatte ved Fjelltun skole 
        SMU: 
        Jeanette Torland 
        Kathrine Veland 
        Malmfrid Erland 
        Hege Lillesund 
        I tillegg de øvrige medlemmene i SU. 
 
 
Sak 03-17/18:        Informasjon om budsjett 2018 

Skolenes budsjett bygges opp rundt antallet elever. Fjelltun skole har opplevd   
negativ utvikling ift elevtallet de siste årene, både pga de private skolene og lavere 
kull generelt. Skoleåret 2017/18 har Fjelltun skole 293 elever. 
Budsjettet for 2018 reduseres med ca kr 1.100 000, og er på kr 22.125 000. I 
underkant av kr 1 million går til drift, det resterende går til lønnsutgifter. Det vil si at 
skolen har overtallighet på ansatte til neste skoleår, men av erfaring så vet vi at 
mye endres i løpet av et skoleår. Dermed er det ikke stor dramatikk knyttet til dette 
nå. SU vil få nærmere informasjon om dette til våren og hvordan skolen tenker å 
løse dette. 

 
Sak 04-17/18:        Hva kan være aktuelle saker for skoleåret 2017/18 

Vi hadde en runde på hva som kan være aktuelle saker for inneværende skoleår, 
og det kom opp mange gode forslag: 

 Forebygge mobbing, hvordan FAU/SU/SMU kan bidra inn her 
(På neste møte inviteres sosiallærerteamet v/skolen, årshjulet for sosial 
kompetanse vil presenteres) 

 Leksedebatt 

 Skoleveien, hvordan bidra til å trygge skoleveien – først og fremst ift det 
psykososiale miljø 

 Nettvett/ spilling 

 Foreldrenettverk (Brit Barka inviteres til neste FAU-møte) 

 Hvordan beholde elevene ved Fjelltun skole? 

 Avslutningsturer i 7.klasse – hvordan forholder vi oss til det? 

 Hvordan kan vi bedre/øke samarbeid hjem-skole? 
 
Sak 05-17/18:        Møteplan for skoleåret 2017/18: 

 07.november 

 11.januar 
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 06.mars 

 03.mai 
FAU-møtene er kl 18.00-19.30 
SMU kl 19.30 (slutter når skolemiljøsakene er ferdige) 
SU kl 19.30-21.00 

 
Sak 06-17/18:        Eventuelt: 

 Refleksvestkampanje, FAU ønsker at skolen skal delta på 
refleksvestkamanje. Rektor tar dette opp med de ansatte. 

 Utviklingsarbeid skoleåret 2017/18: 
Rektor orienterte kort om skolens utviklingsarbeid, dette tas næremere 
opp på neste møte i SU. 

o Utviklingsplanen må ferdigstilles 
 Lese- og skrivekompetanse (Språkløyper) 
 Matematisk kompetanse 
 Kompetanse i sosiale ferdigheter 

o Språkløyper  
o Videreføring av Vurdering for læring 
o Lokale læreplaner må på plass 

 
 

 
Med hilsen 
 
 
 
 
Ruth Nina Fiskå  Rypestøl 
rektor 
Fjelltun skole 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
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