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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 13.05.2020  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Max Sørensen  

 MØTEREFERENT: Sten Vidar Torp  

Til stede: 

Tore Thomassen, Siri Helen Haugland, Per Max Svendsen, Kari T Lima, Fredrik Larsen, Max 

Sørensen, Per Nordbø, Elin Osvåg Allen, Sten Vidar Torp, Maiken Gilje Pedersen, Kari 

Kjestveit, Espen Nielsen ( Rektor)  

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Rektor informerer:  

 

a) Skolens økonomi.  

 

Skolen må ned fra dagens 48 pedagogstillinger til 43 stillinger. Dette skjer 

gjennom naturlig avgang og at 2 vikariat ikke føres videre.  

 

b) Besøksdag for de nye elever på 8.trinn vil bli gjennomført som planlagt. 10. 

klasse vil ha permisjon denne dagen. Det vil ikke bli gjennomført foreldremøte 

for foresatte for de nye elevene, men informasjon vil bli sendt ut til foresatte 

og vil og være tilgjengelig på skolen hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

      Rektor 

       2. Erfaringer fra hjemmeskolen:  

 

Representanter i FAU gir gode tilbakemeldinger på hvordan hjemmeskolen har 

fungert de 2 siste månedene. Noen innspill på eventuelle forbedringer kan 

være å vurdere mengden på vurderinger og prøver elevene har hatt i perioder 

og at lærerne kunne ha samsnakket noe mer rundt dette.  

 

En annen og viktig tilbakemelding til Rektor er hvordan lærere har kontakt med 

elevene utenom skole tid/arbeidstid. Enkelte har erfart at karakterer bla har 

blitt sendt til elever utenom skoletid og i helger. Det er noe med rammene for 

elevene også. Rektor oppfordres til å ta en diskusjon rundt dette med sine.  

 

Når erfaringene med hjemmeskole har vært såpass gode stilles det spørsmål 

om dette kan være noe å se på videre også, og når skolen er mer tilbake til det 

 

 

 

        FAU 

 

 

 

 

 

 

       Rektor 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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normale. Noen vil gjerne profitere på denne ordninger mer enn andre og når 

det kan være en praktisk løsning for eleven. Dette vil nok bli en faktor i den 

mer spesifikke evalueringen av hjemmeskole og når de digitale løsningene er 

så gode, er dette noe som vil bli sett på.  

 

Virker og som enkelte har fått standpunktkarakterer opplyst egentlig før de 

skulle. Rektor opplyser om at den generelle bestemmelsen er at elevene skulle 

fått disse mot slutten av mai.  

 

 

 

  

         

3. Avslutningsfest for 10.klasse vil bli gjennomført 18 juni, men da med 

restriksjoner og ut fra myndighetenes bestemmelse med tanke på smittevern. 

Enn så lenge ser det ut som det blir klassevis, mulig 2 klasser samtidig, om det 

er innenfor antall personer som kan være samlet. Skolen organiserer dette enn 

så lenge på bakgrunn av gjeldene bestemmelser og vil være i kontakt med FAU 

når det kommer til praktisk hjelp. 3 stykker i 2 puljer fra FAU vil kunne stille 

opp og hjelpe til. Det vil kun være elever og foresatte som vil kunne delta, ikke 

søsken eller annen familie. 15 juni vil det komme nye retningslinjer og 

gjennomføringen vil skje på bakgrunn av disse.  

 

 

 

 

 

Rektor/FAU 

4. Status økonomi for FAU: Kasserer informerer.  

 

Ingen utgifter eller inntekter den siste perioden bortsett fra 2000 kroner i 

støtte til vinterfesten fra Hana bydelsutvalg. Inntekter ble drøftet på forrige 

møte og er fortsatt en aktuell sak å se på videre når det startes opp med nytt 

skoleår.  

 

 

 

FAU 

5. Status natteravn: Natteravnskoordinator informer.  

 

Planen var å starte opp i det små denne våren etter et samarbeidsmøte med 

Hana og Aspervika skole. Når skolene ble stengt så falt det naturligvis vekk å 

fortsette det videre arbeidet inntil hverdagen normaliserte seg igjen. I skivende 

stund er det kort tid til sommerferie og skolene har avtalt at arbeidet vil bli tatt 

opp igjen ved skolestart. Det vil bli skrevet en oppsummering av arbeidet frem 

til nå og hva som er strategier videre i det som kommer til planlegging og 

gjennomføring.  

 

Neste års FAU på alle 3 skolene bør forsikre seg om at det er en god forankring 

i hvert FAU til å fortsette prosjektet. Viljen og engasjementet har vært god 

frem til nå.  

 

 

 

 

 

 

FAU Øygard, 

Hana og 

Aspervika 

 

6. På grunn av Covid-19 blir årets sommerfest avlyst. Da er det godt å ta med seg  
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en vellykket vinterfest tidligere denne vinteren.  

7. Det har kommet forespørsel om KFU sin framtid. Leder videresender e-posten 

til alle i FAU og dette må behandles på neste FAU-møte 

 

  

 

 

 

Neste møte 3 juni klokken 1900-2100. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


