
Riska Ungdomsskole Dato: 12.12.2016

FAU saksliste og referat Referent: Louise Austrheim

Tilstede:

Reidun Brimsø (8A), Ebbe Helberg (8B), Helge Skretting (vara 8C), Trond Dunsæd (8D), Jan Henrik Hansen (9A), Louise Austrheim (9B),

Alf Kåre Ulsnes (vara 9C), Svein Risdal (10A), Pål Berg (10C), Inger Riska (10D).

Øyvind Fjermestad (rektor) tilstede første timen.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

Info 12.12.2016
Elev- 

undersøkelse

Elevundersøkelse 2016 ferdig. Kun 4 elever som ikke 

har svart. Tema er trivsel, læringskultur, felles regler, 

støtte fra lærer, støtte hjemmefra, utdanning & 

yrkesveiledning, mobbing.

12.12.2016

Info 12.12.2016
Foreldre- 

undersøkelse
Svarprosent 51 %. 12.12.2016

16/17-14 Sak 21.11.2016 Vikarbruk

Det er ytret bekymring over vikarbruken og 

kompetansen på vikarer, spesielt i 10.klasse. Rektor 

fortalte det har vært uvanlige mange sykmeldinger 

denne høsten, det er vanskelig å få dekket inn med 

nok faglært personell. Jan Henrik tar opp 

problemstilling i KFU, er det mulig å ha en "vikarpool" 

for Sandnes kommune? Rektor anbefaler å ta opp 

med kontaktlærer eller inspektør på trinnet ved 

enkelttilfeller.

Trond Dunsæd 

/ rektor / Jan 

Henrik Hansen

Jan Henrik 

Hansen gir 

innspill til KFU

Saksliste

16/17-1 Info 19.09.2016 Konstituering

LEDER: Trond Dunsæd

NESTLEDER: Kai Bjøreng

SEKRETÆR: Louise Austrheim

KASSERER: Pål Berg

KFU: Jan Henrik Hansen

Samarbeidsutvalget: Trond Dunsæd & Inger Riska – ( 

vara Ebbe Helberg)

Skolemiljøutvalg: Svein Risdal

Ny ordring for å bedre kontinuitet fra år til år, er at 

Trond sitter som leder frem til årsskiftet og avløses av 

nestleder som sitter ut neste kalenderår. Leder og 

nestleder er følgelig to-årige verv i FAU. (Nestleder i 

et halvt år, leder i ett kalenderår og nestleder siste 

halvår.)

19.09.2016

16/17-2 Sak 19.09.2016 17 mai

Det er 8 klasse-representantene som har ansvaret for 

17 mai. 90 % av overskuddet går tilbake til 8 

klassekasser. Komiteen består av 4 stk 8 klasserepr. 

fra FAU, 2 stk fra Kyrkjevollen, 2 stk fra Hommersåk 

og 2 stk fra Maudland. Klassekontaktkomite som 

består av klassekontakter 8 trinnet, de har med leker 

og kafe ved skolen og stemmen. Kathe har laget 

forslag til vedtekter for 17 mai komite, hun ba FAU se 

på disse. Trond tar kontakt med de andre FAU-

lederne og ber om å få representanter til 17 mai 

komite.

21.11.16: 17.mai komite er etablert og arbeidet har 

startet.

Trond Dunsæd . 12.12.2016

16/17-3 Sak 19.09.2016
Avslutning for 

10 klasse.

Torbjørn Hetland tar ansvaret med skoleavslutning for 

10. klasse.

Torbjørn 

Hetland

16/17-4 Sak 19.09.2016 Nyttårsball

Geir Rønneberg tar ansvaret for skoleballet. FAU 

stiller som vakter på skoleball. Silje Espeland 

(fritidskonsulent fra kommunen) inviteres til neste 

FAU-møte for å informere.

21.11.16: Silje Espeland meldte avbud grunnet 

sykdom. Dato for skoleballet er 17.februar 2017. Det 

er opprettet en komité med elever som sammen med 

Silje tar seg av all planlegging og innkjøp. Ballet skal 

være på grendahuset og dette samt dj er bestilt. Geir 

Rønneberg tar hovedansvaret for å organisere 

vakthold og for låsing av grendahuset når ballet er 

slutt. FAU drøfter erfaringene fra 2016, vedtar 

endringer og setter opp vaktliste

Geir Rønneberg

16/17-5 Info 19.09.2016 Møteplan

Møteplanen for FAU 2016/2017:

17.10

Ny dato 21.11 (flyttet fra 14.11)

12.12

09.01

13.02

13.03

Tirsdag 18.04

15.05

12.06
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16/17-12 Sak 19.09.2016
Organisasjonsn

r. for FAU

Kasserer jobber videre med å opprette 

organisasjonsnr. for FAU og enklere rutiner for videre 

overlevering. 12.12.2016: Vedatt i FAU at Pål Berg (f. 

28.10.71) og Trond Dunsæd (f. 07.03.71) har 

signaturrett hver for seg.

Pål Berg

16/17-15 Sak 12.12.2016 Ny FAU-leder

Kai Henning har bedt om at noen andre stiller som 

FAU-leder istedenfor ham siste halvdel av skoleåret. 

FAU representanter tar dette til vurdering til neste 

møte i januar.
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