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Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

17/18-2 info 09.04.2018 Valgfag

Valgfag på 9. og 10. vil drøye litt før det sendes ut. Trafikalt 

grunnkurs jobbes med å kunne tilby flest mulig. Mulig dette blir tilbudt 

9.trinn. Max 18 elever pr gruppe og strengt mhp fravær.

17/18-3 info 09.04.2018 Personal
Til neste år trengs ikke like mange personer pga. mindre permisjoner 

og studier. Har ikke mer info om lærer for språkfag enda.

17/18-4 info 09.04.2018 Fravær Litt nedgang i fravær. Økt fokus pga oppfølging via sms. 

17/18-5 info 09.04.2018
Lesson study 

program

UiS m. fl.  lurte på om vi ville være partner i Noted. Lesson study 

arbeid ved skolen. Skal vises neste uke til universitetene

17/18-6 info 09.04.2018 Ipad tastatur

Skolen sliter med tastaturene fra Belkin. Har fått ny sending, men 

disse er like dårlige. Må finne en løsning, men det koster penger. Et 

alternativ er trådbundet tastatur som de kun får ha på skolen. 

Cromebook som brukes i Sandnes er ikke alternativ da dette virker 

dårlig på nettet. Datarommene blir lagt ned neste år. 

17/18-7 info 09.04.2018
Butikk besøk i 

friminutt

Elever løper ned på butikken i friminutt.De skal være inne på skolens 

område.  Det skal håndheves på de en ser.  Fau vedtok å beholde 

dette regelverket for noen år siden. FAU kan komme med forslag om 

endring. Har bygget opp kantinen for å demme opp for dette.

Saksliste

17/18-17 Sak
04.12.2017

09.04.18
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.  09.04.2018: Arve overleverte 

papirene til Olav som tar dette videre.

Arve, Olav

17/18-22 Sak 09.04.2018
Avslutning for 10 

klasse.

Møte med klassekontaktene for 10.trinn. Evaluering fra i fjor ligger 

hos FAU-leder. Ligger hos Trond Dunsæd. 10.klasse FAU kaller inn 

til møtet med klassekontaktene og setter de i gang, og skaffe lokale. 

Skolen må booke riskahallen for FAU, for da er det gratis. FAU rep 

fra 10. trinn overlater deretter planlegging og gjennomføring til 

klassekontaktene. Deretter tar de opp evalueringen av 

arrangementet og bringer dette tilbake til FAU. FAU leder nå fikk 

oversendt info mailen i løpet av møtet. Leder lagrer dette på et sted 

som kan kan brukes for FAU.

Olav

17/18-23 Sak 09.04.2018 Vinterballet

Evaluering: Gikk veldig bra. Veldig rolig både inne og ute. Når 

kåringene var over gikk mange hjem. Virket som de ventet litt 

underholdning. Bør være bedre informasjon om kjøp av billetter.

Olav

17/18-24 Sak 09.04.2018 Språkfag

Utfordring med mange fortvilte elever.

Derom vi vil gjøre noe med det, må FAU skrive et brev til rektor og 

være veldig detaljert med hva som vi ønsker endret eller hva vi er 

misfornøyd med, der vi ønsker tilbakemelding.  Send kopi til 

kommunal-direktør. Ønsker svar på hvem som skal være språklærer 

neste år og hva som kan gjøres på kort sikt. De som har punkter 

vedr. dette sender dette til Olav. 

Olav, Katrine, 

Siri og Svein

17/18-25 Sak 09.04.2018 Butikk besøk Regel tas opp i SU. Se spesielt på ansvar og konsekvenser. Silje
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