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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 16.09.2020  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Max Sørensen  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

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

Rektor (Espen Nielsen), Avtroppande kasserer (Siri Helene Haugland), Avtroppende (Kari 

Kjestveit) 

 

Hilde Auglend Vedelden, Tore Rangen, Katrine Tonning, Per Nordbø, Max Sørensen, Jone 

Hauken, Anette Jordal, Kristin Svendsen, Marianne Gismervik Halvorsen, Maiken Gilje 

Pedersen, Laila Kristin Hustveit Jakobsen, Per Max Svendsen, Anita J. Hindly, Katrine Stokka 

Bjerkli, Elin Osvåg Allen, 

 

Forfall: FAU representant for: 8B, 8E, 10B 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Forventninger og avklaringer i forhold til FAU 

• Forklaring om FAU finnes på www.fug.no 

• FAU skal fremme foreldrenes felles interesse 

• Informere om aktuelle saker i SU og SMU der FAU leder er representert 

• Arrangere samlinger 

• Være kontakt mellom skole og lokalsamfunn 

 

Rektor 

2.  Oppstart av skoleåret (info) 

• Vi er på gult farenivå angående pandemien 

• Det er et høyere sykefravær enn normalt både for elever og lærere 

• Det er utført kutt i bemanningen til Øygard skole 

• God stemning på skolen 

  

Rektor 

 

 

 

 

 

3.  Korona (info) 

• Det er innført ekstra renhold 

Rektor 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
 

http://www.fug.no/
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• Stort fokus på hygiene 

• Innført Kohort (en klasse) 

• Det foreligger plan hvis en endrer farenivået til pandemien 

• Det blir ikke tilbudt hjemmeskole hvis noen blir syke, men lærerne 

følger litt opp. Viktigste ved sykdom er samarbeid mellom hjem og 

skole (lærer/elev) 

• Vil sannsynligvis bli maks karantene i 2 uker ved sykdom 

• Etter negativ test kan elevene komme tilbake 

• Hvis hjemmeskole blir aktuelt igjen, foreligger det planer 

• Mye informasjon finnes på www.regjeringen.no 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Studie verkstedet/leksehjelp (info) 

• Det er innført utvidet leksehjelp før og etter skolen 

• Det er tilbud om matbit under leksehjelpen 

• Ca 40 elever (10%) har deltat på leksehjelpen om ettermiddagen, litt 

færre om morgenen 

• Leksehjelpen er inndelt i kohorter. Selv om de samles i samme rom, er 

det avstand til kohortene 

 

Rektor 

 

 

 

5.  Skolen/kommunens økonomi (info) 

 

Sandnes kommune 

• Det må kuttes i alle nivå 

• Kommunen må spare 300 millioner i 2020, noe som medfører: 

o Kutt i 30 stillinger i 2020 

o Ansettelses stopp er innført 

• På toppen av dette kommer det beskjed om ytterligere 4% kutt 

 

Øygard skole 

• Øygard hadde i april ett overforbruk på 1,7 millioner kroner 

• I august var overforbruket redusert til 400 tusen 

• Øygard har kuttet 6 stillinger (lærere, miljøpersonell og ledelse) 

Rektor 

http://www.regjeringen.no/
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• Feil fra kommunalt nivå har medført at overforbruket til skolene i 

Sandnes har økt med mellom 300 - 800 tusen 

o For Øygard sin del medførte økningen 400 tusen 

o Dette medfører at Øygard nå har et overforbruk på 800 tusen 

som må spares inn i løpet av året. 

• Kun lovpålagte oppgaver prioriteres 

o Spesialpedagogikk 

o SNO 

o Lærenorm 

 

6.  Tilsyn§9a 

• To skoler er valgt ut til tilsyn fra fylkesmannen 

• Utvalgte skoler er Trones barneskole og Øygard ungdomsskole 

• Hensikten med tilsynet er at fylkesmannen ser skolen i kortene om at 

elevene har det trygt og godt. 

• Årsak til at Øygard er valgt ut til tilsyn er resultater fra 

elevundersøkelse.  

• Skolen har undersøkt dette og har benyttet over 100 timer overtid for 

å gå i dybden på saken. Rapport på 50 sider med 65 vedlegg er laget og 

levert fylkesmannen. 

• Hver uke har alle elever blitt spurt «Har du det trygt på skolen» ved 

hjelp av et digitalt skjema. 

• Det ser ut som elever kan ha svart på elevundersøkelsen uten å tenke 

over konsekvensene med svaret 

• Det viktigste er å få avdekket om noen ikke har det bra og trenger hjelp 

 

15 oktober vil fylkesmannen intervjue: 

• Rektor, ledelsen, lærere og 3 medlemmer av FAU (Synnøve Helland - 

leder, Max Sørensen - nestleder og Anita J. Hinley - medlem). 

• Gjennomføre skole vandring med Leder/ nestleder i elevrådet. 

 

 

 

Rektor 
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7.  FAU regnskap for skoleåret 2019/2020 ble gjennomgått av Siri Helen Haugland. 

• Ny kasserer/ Leder og nestleder må få tilgang til FAU sin konto. 

 

FAU 

8.  Annet: 

• Det ble fremmet forslag om at FAU måtte lage årsrapport  

o Hensikten er at nye medlemmer av FAU har mulighet til å sette 

seg inn i hva som var utført forrige skoleår. I tillegg 

dokumenteres arbeidet FAU har utført gjennom året.  

Aksjon til neste FAU møte: 

• Alle deltakere i FAU for skoleåret 2019/2020 oppsummerer sine 

erfaringer skriftlig til neste møte. 

 

FAU 

 

 

 

 

 

 

9.  Valg av leder 

• Synnøve Helland 

 

FAU 

10.  Valg av nestleder 

• Max Sørensen 

 

FAU 

11.  Valg av Sekretær 

• Tore Rangen 

 

FAU 

12.  Valg av kasserer 

• Laila Kristin Hustveit Jakobsen 

 

FAU 

13.  Valg av SU og SMU representanter 

• Anita J. Hindly 

• Synnøve Helland 

  

• SMU vara: Hilde Auglend Vedelden 

• SU vara: Max Sørensen 

 

FAU 
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14.  Valg av KFU representant 

• Marianne Gismervik Halvorsen 

 

FAU 

15. Valg av Natteravn representanter 

• Jone Hauken 

• Per Max Svendsen 

 

FAU 

16. 

 

Valg til Revy-komite 

• Maiken Gilje Pedersen (Ansvarlig) 

• Laila Kristin Hustveit Jakobsen 

• Katrine Tonning 

• Per Max Svendsen 

 

Info:  

• Angående revy er det klassekontakter som er ansvarlig for å skaffe 5 

vakter og 5 kaker 

• FAU fordeler vaktene 

• FAU har kaffen 

Forslag: 

• Det kom opp forslag om eventuelt loddsalg i revy pausen 

 

FAU 

17. Valg til avslutningsfesten 

• Anette Jordal 

• Kristin Svendsen 

• Maiken Gilje Pedersen (Hovedansvarlig) 

 

FAU 

18. Valg til vinter /sommerfesten 

• Per Nordbø 

• Max Sørensen 

• Anette Jordal 

FAU 
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19. Dropbox ansvarlig 

• Per Nordbø 

 

 


