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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 08.01.2020  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Max Sørensen  

 MØTEREFERENT: Per Sigve Nordbø  

Til stede: 

Kristin Svendsen, Tore Thomassen, Per M Svendsen, Elin Osvåg Allen, Jone Hauken, Line 

Lyng Løset, Marianne G. Halvorsen, Fredrik Larsen, Kari T. Lima, Per Sigve Nordbø, Max 

Sørensen, Siri Helen Haugland, Anette Jordal, Maiken Gilje Pedersen og Espen Nielsen 

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.   Rektor informerer: 

1) Rektor takket for oppmerksomheten de ansatte fikk før Jul 

2) Det har vært evaluering av forestillingen blant de ansvarlige og 

tilbakemeldingen er god. Av 600 tilgjengelige billetter var det kun 28 

billetter som ikke ble solgt. Forhåndssalget var lite og det ses på 

grunnen til dette.  

- FAU ser at tidligere fokus på forestillingen neste år vil gjøre det enklere 

å få kontroll på gjøremål og ansvar. Det må være minst 2 personer fra 

FAU til stede. En av disse må ha hovedansvar og være der begge dager. 

Liste over foreldre som har vakt må oversendes FAU i god tid i forkant. 

Utfordring med at det tar tid med vipps gjør at antall personer ved 

kassene bør økes til neste år.  

3) Nasjonale prøver: Snittet i Norge ligger rundt 50 og Øygard scorer litt 

under dette, spesielt i 9. klasse, men resultatet er ikke alarmerende. 

Utfordringen er at det enkelte steder er flere på mestringsnivå 1-2 enn 

før, men samtidig er det også enkelte steder flere på mestringsnivå 4-

5. Skolen går grundig til verks og analyserer dette. 

4) Foreldreundersøkelse: Flere enn tidligere (68,1%) har besvart foreldre-

elevundersøkelsen. Målet var 70%, men skolen sier seg godt fornøyd 

med dette. Skolen legger spesielt vekt på svar under 4 i Score og disse 

sjekkes nøye. Selv om scoren angående mobbing er høy er ikke skolen 

fornøyd før denne er 5.  

- FAU anbefaler at rektor sender ut en egen anonym undersøkelse og 

snur litt om på spørsmålene.  

Tilbakemeldingen fra foreldrene om at barnet trives på skolen er god. 

Tilbakemeldingen fra elevene er noe lavere, noe som skolen vil se 

nærmere på.  

Espen(rektor) 
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Skolen vil også se på hvordan de kan få informert foreldre bedre ved 

foreldremøter da tilbakemeldingen her er lav,  

- forslag fra FAU her er å bruke Transponder mer og bedre. 

Henvendelser angående bruk/funksjon av transponder rettes mot 

skolen. 

2.  Saker fra FAU: 

1) Ønske om Skolefest for alle trinnene tirsdag 28 januar, kl 19-22, i 

Hanahallen. Etter drøfting og diskusjon har FAU stilt seg bak 

skolefesten og nestleder og leder har hatt tett dialog med festkomite i 

det videre arbeidet. Et av kravene FAU stilte var at det var antall 

voksne(foreldre) vakter, dessverre er det ikke mange nok som har 

meldt seg på, FAU har derfor påtatt seg å purre dette opp via 

Transponder. I skrivende stund ser det ut som dette har fungert og 

antall voksne er over kravet. Politi ble kontaktet i tidlig fase, men de 

har dessverre ikke respondert enda.  

2) FAU kom sent i gang i år som følge av flere årsaker. Samtidig mangler 

det mye informasjon fra tidligere år. Det må være en overlapping av 

FAU til neste år. Det anbefales at FAU leder stiller i første møte som 

avholdes. 

3) Økonomi: Totalt innestående på konto ble ikke helt avklart på møtet 

etter salget fra forestilling og betalte regninger 

4) Refleksvester til elever: Det er ikke kommet inn noen, FAU oppfordrer 

foreldre til å sjekke om vi kan få noen. Det er tross alt god reklame for 

firmaer. 

5) Det er opprettet en Dropbox for FAU der informasjon, rutiner og 

retningslinjer for FAU arbeidet lagres. Det ønskes at mapper for hvert 

FAU-møte lages. Leder tar ansvar for å lage et årshjul for FAU sine 

aktiviteter og oppgaver.  

6) Politiet vil holde et foredrag på Hana Skole for foresatte med barn på 

Hana, Aspervika og Øygard skole og vil komme tilbake med mer 

informasjon. 

7) FAU har tillatelse til å sende melding til alle foresatte via Transponder 

8) Leder informerte om at sakslisten neste gang kommer å legges ut 

tidligere på skolen sin nettside (FAU) 

FAU 

3.  Saker til neste møte:  

1) Evaluering av festen 

2) Status økonomi 

3) Orientering angående natteravner 

4) Informasjon om barnevakten.no 
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5) Informasjon om foredrag fra politiet 

6) Info om selvhjelpsgruppe 

7) Informasjon fra Natteravnkontakter 

4.  Informasjon 

- Vippsnummer til FAU er 544746.  

 

Rektor og FAU 

5.  Neste møte er 5 Februar klokken 1900-2100.  
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