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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 13.11.2018  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Katrin Handeland  

 MØTEREFERENT: Sten Vidar Torp  

Til stede: 

Rektor Rune Stangeland, Terje Lauvvik, Harald Helland, Karsten Hesselager, Anita 

L. Henriksen, Ellen-Marie Hamre, Fredrik Larsen, Ragnhild Anfindsen, Katrin 

Handeland, Helge T. Olsen, Inga Sandnes, Bjørn Ravndal og Sten Vidar Torp 

Forfall: Jane-Kate Iversen, Elin Osvåg Allen og Kari Gunn Titland Lima 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Det informeres kort over boligplan for Kyrkjevegen og kart legges frem. 

 

Fra neste uke fortsetter arbeidet med å ferdigstille Kyrkjevegen fra 

parkeringsplass og ned mot avkjørsel Sviland/Hana. Dette arbeider er 

tenkt å ta 3-4 måneder. Alle foreldre oppfordres til å sette av elever ved 

Coop Prix om elevene blir kjørt. Det blir fort mye og tett trafikk opp mot 

skolen om foresatte kjører eleven helt opp til skolen. Trafikksikkerheten 

til elevene som bruker dette veien til og fra, vil og bli tryggere og mer 

oversiktlig. Rektor legger ut oppfordring og info på skolens hjemmeside.  

 

I forbindelse med trafikksikkerhet og skolevei meldes det tilbake at 

elever fra Skårlia som nå benytter seg av kommunal vei, Skarabakken og 

ned til Noredalsveien, opplever denne som utrygg. Årsaken er huseier i 

denne veien som skaper uheldige trafikale situasjoner for ungdommen. 

Rektor sjekker mer opp mot kommunen for å få mer klarhet.  

 

Det ble på forrige møte tatt opp vareleveranse ved nytt boligfelt i 

Kyrkjevegen. Mye trafikk i tiden hvor elevene er på vei til skole. Rektor 

har undersøkt med utbygger og det er vanskelig å unngå slik trafikk i 

denne tidsperioden. FAU kontakter nå videre utbygger med i hvert fall en 

henstilling og oppfordring om at det tas hensyn til at elever bruker denne 

veien til skole.  

 

Det har vært noe sykdom blant lærere men ikke mer enn normalt.  

 

Its learning ble erstattet med Chromebook for en tid tilbake. Det savnes 

et kommunikasjonssystem om elevens fravær hvor foresatte lett kan 

skaffe seg informasjon. Dette går og på dialog skole-hjem/hjem/skole. 

Det jobbes med at dette skal komme mer på plass i ett nytt 

kommunikasjonssystem høsten 2019. Mobilskole vil bli erstattet.  

 

Trivsel og mobbeundersøkelsen følges opp etter at den nå er gjennomført 

etter høstferien. Ro i timene er en utfordring og det legges vekt på fra 

skolen sin side å utvikle god klasseledelse og gode klassemiljøer. 

Foreldre oppfordres og til å snakke med sine barn om deres bidrag til et 

godt læringsmiljø for alle. Kommentarer fra FAU er bla annet 

bekymringer for lærenormen hvor og KFU uttrykker skepsis til at 

ressurser tas fra annet hold for å nå målene som ligger i lærernormen. 

Saken er og tatt opp i SU. Det er mulig det og foreligger noe 

underrapportering på trivsel og mobbing da det kan forekomme episoder 
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og plaging i skoletiden som ikke blir rapportert inn i 

trivselsundersøkelsen. Det er også kjent at det er situasjoner på fritiden 

som påvirker trivsel for enkelte.   

 

Mobil på skolen er lov, men den skal ikke ses eller høres i forbindelse 

undervisning og pauser. Det er således en utfordring for både skolen og 

elevene. Det er flere hensyn som skal tas om skolen eventuelt sammen 

med elevene etablerer for eksempel et mobilhotell der elevene leverer inn 

telefonen og får den tilbake etter endt skoledag. Dialog med elevene 

rundt dette er viktig, samt skolen sjekker opp noe mer rundt det juridiske 

og hvilke erfaringer andre skoler har med en slik ordning.  

 

På chromebook er det tilgjengelig et chatteprogram, hangout, som 

elevene bruker en del. Det er en utfordring i forhold til mobbing. Det er 

viktig å jobbe med holdninger ovenfor elevene om bruk av denne 

plattformen samt andre sosiale medier. Saken er til drøfting også i 

elevråd og i SMU. Skolen kan ikke sjekke logg men foreldre kan.  
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2.  FAU ønsker å få til VIPPS før revy 4 og 5 desember. Det ser ut til å 

ordne seg.  

FAU 

3.  Status revy: Det jobbes godt. Det trengs flere parkeringsvakter og 

klassekontaktene formidler dette til foresatte. Melding blir sendt ut.  

 

Ny i komité blir Ragnhild Anfindsen.  

FAU 

4.  Diverse komiteer: Terje, Katrin og Sten Vidar stiller på skolen en morgen 

før jul og bidrar på den årlige oppmerksomheten som blir gitt til lærere 

og ansatte ved skolen. Dato er satt.  

FAU 

5.  SU og SMU: Jmf referat fra de siste møtene på skolen hjemmeside.   

6.  Eventuelt:  

 

Det holdes fast på at skoleball arrangeres kun for 10.klasse. 8. og 9. 

klasse kan ved hjelp av klassekontakter, andre foresatte gjerne arrangere 

noe sosialt og kjekt, men det legges ikke opp til noe som skal koste mye, 

bør være enkelt og sosialt. Kan bruke for eksempel gymsalen på skolen.  

 

Reflekskampanje: Spørsmål fra en foresatt. Det sjekkes opp om for 

eksempel Velde eller Lyse kan ha reflekser å gi bort.  

 

Sponsing av tur til Polen for enkeltelev: Saken drøftes i FAU og det 

sjekkes opp mot hvordan slike saker er løst tidligere. Det vil muligens 

være andre instanser å søke om støtte.  

 

Klassekasse: Det er lov med VIPPS dersom annet alternativ foreligger. 

Saken er sjekket opp med FUG og er en god løsning om det samtidig er 

mulig å levere anonymt i en konvolutt. Det må sjekkes opp om lærere 

kan ta imot slik at det ikke går igjennom klassekontaktene. Terje sjekker 

opp.  
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7.  Neste møte 10 desember klokken 1900-2100  

   

 


