
Riska Ungdomsskole Dato: 15.05.2017

FAU saksliste og referat Referent: Louise Austrheim

Tilstede:

Reidun Brimsø (8A), Trond Dunsæd (8D), Jan Henrik Hansen (9A), Louise Austrheim (9B),

Alf Kåre Ulfsnes (vara 9C), Geir Rønneberg (9D) ankom kl. 20.00, Svein Risdal (10A), Pål Berg (10C), Inger Riska (10D).

Inspektør Remi Heimlund (stedfortreder for rektor) tilstede første halvtimen.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer

Informasjon/saker fra Rektor

Info Valgfag
Ser fremdeles etter tysklærer. Generelt er det 

vanskelig å få tak i språklærere.

Info

Oppstarts- 

møte/tilsyn 

Fylkesmann

Fylkesmann kommer på oppstartsmøte/tilsyn. Ønsker 

at representanter fra Elevråd og FAU deltar onsdag 

15/3 og tirsdag 21/3. Gjennomgang av reglement 

paragraf 9A (tilsyn). Helge Skretting og Reidun 

Brimsø stiller fra FAU. Avslutningsmøte i mai: Gode 

tilbakemeldinger, av de 4 skolene som hadde tilsyn 

så kom Riska best ut.  

Helge Skretting 

/ Reidun 

Brimsø

16/17-17 Sak 09.01.2017

Trafikalt 

grunnkurs 10 

trinn

Valgfag "Trafikalt grunnkurs" - tredje året som dette 

gjennomføres. Må være kvalifiserte lærere som har 

vært kurset i dette. Det er et tak på dette kurset med 

max 18 elever per lærer (per kurskull).  I år var 

gruppen full og det ble foretatt loddtrekning, og dette 

har noen foreldre reagert på. De andre skolene i 

kommunen praktiserer på samme måte.Skolen har 

vurdert saken og tatt inn de siste elevene som ikke 

fikk plass. Løsningen i år ble å omfordele midler fra 

andre områder og FAU hadde kommentarer til dette.

Rektor

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.)

16/17-3 Sak 19.09.2016
Avslutning for 

10 klasse.

Torbjørn Hetland tar ansvaret med skoleavslutning 

for 10. klasse. Leier Riskahallen 19 juni. Status 

13.03.2017: Alle foreldrekontakter på 10 trinn har fått 

mail. 15.05.2017: Alt under kontroll. Neste møte 12 

juni.

Torbjørn 

Hetland

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

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. 09.01.2017: Brev fra 

Brønnøysundregisteret: ikke godkjent. FAU må stiftes 

som en forening for å kunne bli godkjent. Pål sjekker 

om det finnes mal for stiftelsesdokument som kan 

brukes. 13.03.2017: Mangler signatur, dette må 

gjøres på nytt. Så skal alt være i orden. 15.05.2017: 

Lage liste til neste års FAU.

Pål Berg
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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. Status 13.03.2017: Det har ikke vært 

møte ennå i KFU. 15.05.2017: KFU fungerer ikke helt 

som det skal. Det er ikke flertall for vikarpool, de 

fleste skoler ønsker å ha deres egne vikarer. Jan 

Henrik forfatter et lite notat om hvordan KFU har 

fungert.

Trond Dunsæd 

/ rektor / Jan 

Henrik Hansen

Jan Henrik 

Hansen gir 

innspill til KFU

Info Møte i SU

Svein Risdal har vært i møte i SU. Ingen elever 

møtte. Regnskap/budsjett. Elevgrunnlag 2017/2018: 

1 mindre klasse på 8 trinnet med ca 27/28 elever i 

hver klasse. Elevundersøkelse ble gjennomgått.

Svein Risdal

16/17-18 Sak

Elev- 

undersøkelsen 

/ arbeidsro i 

timen

Ta med på agenda neste FAU Møte, spør Remi 

Heimlund vedrørende manglende arbeidsro i timene 

(ref. elevundersøkelse). Tiltak?

Trond Dunsæd

16/17-19 Sak
Verving av FAU-

representanter

Nåværende FAU representanter kan begynne å tenke 

på å verve FAU-representanter til neste skoleår. 

Vurderer å sende ut info via kontaktlærers ukesmail?

Alle
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Referent: Louise Austrheim

Lukket dato

15.05.2017

15.05.2017

19.09.2016
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