
Riska Ungdomsskole 21.02.2019

FAU saksliste og referat Referent: Aina Sunde Dahl

Tilstede:

Øyvind Fjermestad (rektor) tilstede første 45 min.
Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

18/19-21 sak 21.02.2019
Felles 

ordensreglement 
for Sandnes

Ønsker et felles reglement. SU får link til denne.  FAU kan få linken de 
også. Frist for høring 22. mars. Eks. må det stå om sanksjoner, hvis ikke 
har en ikke lov til å bruke sanksjonene.

18/19-22 info 21.02.2019 Kvalitetsplan 
Skolen hadde møte i dag med andre representanter om hvordan 
overgangene mellom skolene og internt fungerer. Hva er bra og hva må 
forbedres. Gode innspill fra elevrepresentanter. 

18/19-23 info 21.02.2019
Datarom/

cromebook

Skolen legger ned datarommene nå siden alle elevene har cromebook. 
Alt som er digitalt skal gå vi denne. Nå vil det stenges for private brukere 
som gjør at det begrenses med tilganger på app'er. Cromebook'en vil bli 
låst til kommunen. Datarommet blir bygget om til digitalt datarom.

Saksliste

18/19-01 Sak 18.10.2019 Skoleball

Skoleball: En fra 9. må ta kontakt med fritidskontakten i kommunen. Alle i 
FAU må stille som vakter. Sende e-post og or høre om dato.
29.11.18: Silje ønsker støtte til lydmann(DJ)om ikke alt går i 0.  Vi må 
sjekke hva den i fjor kostet. Kasserer må sjekke beholdning.  Dette må 
sees på med billettprisen. Det må sjekkes også om det blir leie av 
grendahuset. Ballet er 25.januar. Alle FAU rep må stille som vakter. 
9.klasse må sette opp vakter. Det må gis beskjed tidligere om info om 
billetter, hvor de kan kjøpes osv.
03.01.2019: FAU + vara må stille som vakt, pluss 2 ekstra fra hver klasse. 
De fra 9.klasse har hovedansvaret for gruppene. Fra 18-22 og 21-01. 
Hver klasse må stille 2 på tidlig vakt og 2 på sen vakt.  Navn og mob. 
oppgis på liste på dropbox.
07.02.2019: Skolet ballet var vellykket og elevene hadde det gøy. Godt 
oppmøte på elevene og godt oppmøte med vakter. Bør være 4 fra hver 
klasse slik som i år. Ang. vakter så var det blitt oppgitt feil tidspunkt for 
start og slutt. Det som ikke var så bra var å få på plass vaktene. Ble en 
del mas i forkant. Dropbox fungerte ikke helt optimalt. Flere hadde ikke 
fått beskjed om hvor de skulle være.  De som stod i dørene slapp inn i 
puljer som gjorde inngangen mye lettere. En klasselistene må være kun 
navn slik at det er lett å lese, og kun skrive opp de som skal være med. 
FAU skal få tilbakemelding ang. det som skjedde med billetter i siste liten. 
Ingunn gir Silje må få tilbakemelding på DJ'ene og billetter. Ingunn spør 
Silje om det er krav om å varsle naboene om lyd.
Siri lager en ny mal for skoleballet som kan ligge klar til neste år. 
Utlevering av mat bør gjøres fra 2 stasjoner.
Elevrådet får overskuddet.
21.02.2019: Tilbakemeldingene fra FAU er tatt hensyn til. FAU fikk gode 
tilbakemeldinger på vaktene. Ballet gikk i 0.

Anita 
Mossmann/

Alle

18/19-02 Info 18.10.2018 KFU

Veronica var på et kort møte om dette. Møte var om valg av styre og 
presentasjon av KFU. Politisk uavhengig organ og rådgiving for 
kommunen. Kunne ta opp våre interesser. Veronica legger ut KFU sin 
rolle ut på fb.gruppen til FAU. Eks. kommuneøkonomien som er 
interessant for oss. Veronica legger ut link på fb gruppen. KFU er på en 
måte våre tillitsvalgte. Neste KFU møte er 30.oktober.

Veronica

18/19-03 Sak 18.10.2019 Språkfag

Det er ansatt nye språklærer. Vi bør følge denne saken for å se hvordan 
den fungerer. Så langt har elever fra 10. rapportert at det går bedre nå. Vi 
må mulig vurdere ekstra undervisning for de som har "mistet" en del av 
opplæringen. 10. klasse kan komme opp i dette til eksamen. 03.01.2019: 
Lærer i tysk er veldig flink. Vi sjekker litt om spansk og tysk hvordan dette 
går nå. 07.02.2019: Elevene i 10. kan komme opp i tysk og spansk. Det 
er tatt kontakt med flere foreldre for å høre deres tilbakemeldinger. 
Problemstillingen ble meldt inn som sak i SU i dag. 10.klasse har samme 
nivå som på 8.klasse. Eksamen blir laget av lærerne i skolen. Problemet 
gjelder også i faget fransk.
21.02.2019:  Saken følges opp videre.

Ingunn A/Siri
Følges opp 
utover skoleåret.

18/19-37 Sak 07.02.2019
Foreldremøte om 

miljø

Forslaget fra Fau er å invitere med Fau i barneskolene i tillegg til 
rektorene i skolene. Vi ønsker en større bredde på dette ut fra 
tilbakemeldinger på ulike barnetrinn i barneskolene også sliter med ulike 
utfordringer i fht oppvekstmiljøet i Hommersåk. Fau tenker at dette bør 
favne helt ned til 6.klasse opp til 10.klasse. Fau foreslår å ha dette i 
kirken for å kunne romme flest mulig. Ingunn formidler vårt forslag videre 
til rektor. Dette haster med å få på plass og tenker at det må skje senest 
utgangen av mars.
21.02.2019: Ingunn har vært i møte med rektor og Fau fra alle 3 
barneskolene. Alle ønsker et felles foreldremøte hvor en ønsker å sette 
fokus på hvordan oppvekstmiljøet er i Hommersåk pr i dag. Vanskelig å få 
ønskede aktører med på møtet på kort varsel. Det jobbes med å finne 
aktuelle aktører fra Hommersåk i tillegg til at ungdomsteamet i Sandnes 
har takket ja til å delta. Dato for møtet er ikke satt. 
Mye skjer i barne og ungdomsmiljøet for tiden. Foreldre må få informasjon 
om hva som skjer. 
Fau ønsker å legge ut en felles melding på klassenes FB side/Mail med 
oppfordring om at foreldre snakker mer sammen og må være obs på 
bruken av sosiale medier.

Ingunn, Søren

Tom (tekst sos. 
med)

18/19-38 Sak 21.02.2019 Mobilfri skole Fau ønsker en mobilfri skole. Sak skrives til SU.

18/19-39 Sak 07.02.2019 Ny hall
FAU ønsker å spille inn at bygda trenger en hall til for å kunne tilby 
enda flere ungdommer et alternativ for å bedre miljøet.

Prioriteres ikke pr. 
feb 19

18/19-41 Sak 21.02.2019 Sommerfest
7. juni 2019: De trenger 15 vakter til dette. Ingunn sjekker hvem dette er 
for. 

Ingunn

Marius Undem, Susanne Johansen, Tom Atle Nordbø, Ingunn Apeland, Søren Forne, Torill Malmin, Trygve Breivik, Siri Hansen, Aina Sunde Dahl


