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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 10.3.2021  

 STED: Teams  

 MØTELEDER: Synnøve  Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

FAU representant for: 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D 

Espen Nielsen- Rektor 

 

Hilde Auglend Vedelden, Kjersti Bergsåker- Asperøy, Tore Rangen, Kjetil Erga, Synnøve 

Helland, Max Sørensen, Anette Jordal, Marianne Gismervik Halvorsen,  Per Max Svendsen, 

Janne Skumlien Myrland, Anita J. Hinley, Anne Cathrin Østebø, Elin Osvåg Allen 

Forfall: FAU representant for: 8E, 9E, 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Korona 

• Usikkerhet rundt hva regjeringen gjør.  

• Kommunene har fått mer ansvar for å gjøre tiltak. Er ikke tiltakene 

tilstrekkelig, vil det komme innstramning.  

• Det foreligger en plan for Øygard hvis en går over til rødt. 

o  Alle klasser vil da bli delt i to. Undervisning vil foregå på skolen 

mandag- torsdag. Fredag vil det bli hjemme undervisning. 

Årsaken er at timer for lærerne vil bli brukt opp når en dobler 

antall klasser. Fredag vil derfor bli alternativ skoledag. 

 

Rektor 

2.  Økonomi 

• Budsjett er kommet og blir presentert i SU. 

• Må forholde seg til kutt. 

• Rektor har belyst konsekvenser for kutt i Stavanger Aftenblad. 

o Det vil gå ut over de elevene som sliter. 

o  En stor andel sliter med lesning.  

o Alt som ikke er lovpålagt, må kuttes.  

o Psykisk helse vil lide. Forebyggende arbeid vil lide. Vil gå ut 

over skolevegrere som ikke vil få samme oppfølging. 

Rektor 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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•  Alle som bestemmer i kommunen, er gjort oppmerksomme på 

konsekvensene som rektor viser til. 

• Positivt er at Sandnes har klart å kjøre med ett overskudd i fjor. 

Dette medfører at Øygard sitt underskudd fra 2020 blir slettet. 

3.  Referat fra SU 

SU (politisk representant, to fra FAU, 2 fra elevråd, 2 fra de ansatte + rektor). 

Høyeste organ i skolen. 

Gjennomgang av elv undersøkelsen og saker fra elevrådet. 

• Elevrådet ønsket å drøfte ordensreglementet på skolen.  

o Elevrådet ønsket å kunne spise snop og drikke brus på skolen 

siden det ikke er nevnt i ordensreglementet at det er forbudt.  

Det står ikke noe om usunn mat. Hvorfor blir elever satt ned i 

ordens karakter når det ikke er nevnt? 

o Ordensreglementet på kommunalt nivå er veldig formelt. 

Tidligere hadde hver skole sitt eget. Sandnes kommune 

besluttet at felles regler skulle innføres. Selv om de ulike 

skolene kunne ha egne regler, måtte disse ikke gå på tvers av 

det som var felles.   

o Da elevene riktig påpeker at dette ikke står beskrevet i 

reglementet vil rektor ta saken videre med 

kommunaldirektøren for en uttalelse. Skolen ønsker ikke å 

åpne opp for snop og brus. Rektor ønsket også en uttalelse fra 

FAU. 

o FAU er positive til at elevene utfordrer skolen saklig, men 

ønsker ikke at snop og brus skal bli et normalt kosthold på 

skolen. FAU ønsker at det fortsatt skal være mulig i noen 

anledninger som i dag, og støtter rektor sin innstiling om at det 

ikke bør åpnes opp for snop og brus. 

• Avspasering passer ikke alltid med skoleskyss 

o Elevrådet tok opp utfordringen med at skoleskyssen ikke alltid 

passer med avspaseringer, og at det var urettferdig for elever 

fra Sviland.  

o Rektor informerte at en er restriktive over hvor mye 

avspasering som gis. 

 

Rektor 
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4.  Rektor spurte om FAU hadde noen spørsmål rundt saker som ble gjennomgått i 

sist FAU møte den 3.2.21 

• Det ble forespurt om rektor kunne utdype hvordan det gikk med de 

ulike tiltakene som skulle iverksettes, og om en så forbedringer.  

• Rektor ønsket å komme tilbake i neste FAU møte å informere om 

dette. Noen tiltak var satt i gang og andre var ikke igangsatt enda.  

• FAU ønsker dette som et fast punkt på agendaen i de kommende FAU 

møtene. 

• FAU ønsker også mer informasjon rundt hva forskningen sier om 

tilpasset opplæring og hvordan Øygard jobber med dette, slik at både 

flinke og svake elever blir godt ivaretatt. 

  

Rektor 

 

 

 

5.  Sommerfesten 

• FAU lurte på om Rektor trodde det var mulig å få til en sommerfest.  

o Rektor trodde det nok ville bli vanskelig å få til, en må nok se 

på alternative løsninger 

  

FAU 

6.  Hva er mulig å få til for elevene 

Det ble diskutert om det var mulig å få til noe for elevene innenfor de 

gjeldende reglene.  

• Det oppfordres til å dele på tvers hvis noen har gode ideer hva som kan 

gjøres innenfor de tillatte rammer. 

• Hva har klassene gjort? 

• Kan en sende en transpondermelding som oppfordrer alle til å dele tips 

og ideer.  

• Hva kan FAU/klassekontakter bidra med innenfor gjeldende regler 

Rektor må sjekke med kommune overlege hva vi har lov til å planlegge med for 

elevene. 

FAU/Rektor 

7.  FAU ber skolen være ekstra observant på om noen elever faller utenfor i denne 

tiden.   

Rektor 

8.  Natteravn.  

Trygg forsikring står for natteravn, og alt arbeid er stoppet på Austrått grunnet 

korona situasjonen. Det blir nok vanskelig for Hana og Aspervika å starte opp 

arbeidet før ting bedrer seg.  

 

FAU 



SAK: BEHANDLET ANSVARLIG/FERD

IG TIL 
 

  Side 4 av 4 

9.  Neste FAU møte vil bli et teams møte. Møtedato er 7.4.2021 FAU 

 


