
Riska Ungdomsskole Dato: 04.12.2017

FAU saksliste og referat Referent: Aina Sunde Dahl

Tilstede:

Olav Løining, Karten Vaarlid,  Arve Hølland, Siri Hansen, Pål Berg,  Rebecca Eskeland, Silje Berge Simonsen, Gunnhild Lauvås, Aina Sunde Dahl

Øyvind Fjermestad (rektor) tilstede første 40 min.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

17/18-1 Info 18.09.2017
Info om FAU og 

roller

Rektor informerte om hvordan FAU jobber på skolen og hvilke roller 

som skal fylles.
18.09.2017

Saksliste

17/18-4 Sak 18.09.2017 Nyttårsball

Det er representantene for 9.klasse som har ansvaret for skoleballet. 

Silje Espeland (fritidskonsulent fra kommunen) sammen med elever 

tar seg av all planlegging og innkjøp.

se sak 17/18-15. 

Bør kalle inn til 

møte ganske 

tidlig på høsten.

17/18-8 Info 18.09.2017
Egen bankkonto for 

FAU

Kasserer jobber videre med å få egen bankkonto for Fau på plass. 

Styret signerte dokument for innmelding i brønnøysundregisteret.
Arve Hølland

Pågår. Se også 

sak 17/18-17

17/18-9 Info 04.12.2017
Foreldre og elev 

undersøkelsen

Pr. nå 40% deltakelse. Viktig å komme over 50% deltakelse for at 

undersøkelsen skal ha en verdi. Elevundersøkelsen starter neste 

uke. Resultatet kommer over nyttår. Antakelig februar 2018.

17/18-10 Info 04.12.2017
Inovasjonscamp og 

Fremtidsuke

Bruker tid på utdanningsvalg og hvilke veier elevene kan velge. I 

tillegg har elevene økonomi gjennomgang - hva som er lurt og ikke. 

Innovasjonskampen på slutten av uken populært. Halve dagen var å 

finne løsning. I år var Q-meieriene det skulle løses for. Mange av 

elevene hadde mye om sløsing/kasting av melk, mulig ph-måling av 

melken på kartongen.

17/18-11 Info 04.12.2017 Kabaret 9.trinn holder mye på med dette for tiden.

17/18-12 Info 04.12.2017 Vikarbruk

Har vært brukt en del vikarer denne høsten pga sykefravær. Rasmus 

prosjektet har også hatt lærere ute på reise. Prøver å beskytte 10-

trinn siden de har avsluttende år. Bruker noen studenter. Å lyse ut 

stilling for 5mnd er ikke alltid det beste. 

17/18-13 Info 04.12.2017 Økonomiplan

Ingen skoler som skal bygges her. Ingen nedskjæringer i 

skoleøkonomien i inneværende år. Vi skulle selvfølgelig ønsket og få 

tilført penger.Største utgiften for skolen er lønn.Det skal reduseres 

antall elever pr lærer, men dette vil ha liten betydning for oss. 

Ressurser telles på skolen totalt sett fordelt på antall elever. Ikke at 

det er maks. 20 elever pr. lærer.  8. trinn i år har 3 klasser, men for 

neste skoleår vil neste 8.trinn komme opp i 4 klasser.

17/18-14 Info 04.12.2017 Mobilbruk

Praksis: Beslaglegge mobil til neste dag hvis de bruker mobilen i 

timen. Dette står i ordensreglene og bestemmes av 

samarbeidsutvalget. Elevene ønsket at mobilen kun blir beslaglagt 

kun for dagen, og heller få 2 anmerkninger. Dette kommer opp i SU. 

Gjennomsnitt 1 til dagen eller 3-4 i uka. Ofte de samme som går 

igjen.

17/18-15 Sak 04.12.2017 Nyttårsballet

Siri fra 9c: Tar kontakt med Silje Espeland. Når blir datoen? (Februar 

2018). Grendahuset må bookes (Arve Hognestad). Det må lages en 

"smørbrødliste" for dette til bruk for senere år.

Siri, Arve, Aina

17/18-16 Sak 04.12.2017 17.mai Siri sjekker om oppdatert perm fra 17.mai komiteen.

17/18-17 Sak 04.12.2017 Organisasjonsnr

Ref. FAU gaven. Da må vi ha organisasjonsnummer. Arve og Olav 

går igjennom de dokument som foreligger i saken fra i fjor. 

Forbereder dette til neste møte.

Arve, Olav



.


