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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 4.1.2022  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Eldbjørg Synnøve Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

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

Rektor 

 

Ingelin Grødem, Åshild Holgersen, Line Helen Lyng Løset, Hilde Auglend, Tore Rangen, Siri 

Johanne Egeland, Synnøve Helland, Amina Ødegaard, Grethe Eikeskog, Ingeborg Slettebø 

Wathne, Vidar Løvbrekke Sømme 

 

Forfall: 

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

 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Foreldre og elevundersøkelsene. 

• Tallene er sendt ut til FAU. De som ønsker kan gå mer i detalj, og 

eventuelt stille flere spørsmål i neste FAU møte. 

Deltakelse i undersøkelsene 

• Foreldre undersøkelsen 62% (liten nedgang fra forrige år) 

• Elevundersøkelsen 88%  

 

Kommentarer fra undersøkelsen, hva ønskes endret/forbedret 

• Skolenivå 

o Det skal jobbes mer med elevmedvirkning  

o Se på vurderingspraksis 

o Læremidler er ikke gode nok 

o Bedre renhold  

o Mer støtte fra lærerne 

Skolen sine resultater ligger opp mot landsgjennomsnittet. Ser en på 

de siste 3 års undersøkelsene er resultatet stabilt. I fjor var det en liten 

oppgang, i år er det en liten nedgang. Forskjell på 0,3 er en signifikant 

Rektor 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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forandring, under 0,3 er akseptabelt  

 

• Klassenivå 

Klassene har fått tallene for sin klasse og analysert dem. De har valgt ut 

følgende satsingsområder 

o Elevmedvirkning 

o Arbeidsro 

o Klassemiljø 

o Mer praktisk arbeid i fag 

o Rent og ryddig 

o Inkludering 

• Foreldrenivå 

o Opptatt over hvordan en skal hjelpe barnet med skolearbeid 

o Ønsker mer hjelp fra skolen 

o Ønsker mer informasjon ut til foreldrene 

o Synliggjøring hvordan skolen jobber med mobbing 

o Ønsker flere og bedre tilbakemeldinger til elever og foreldre 

fra skolen 

 

Det er et gap mellom det foreldrene og elevene svarer i undersøkelsen.  

Foreldrene melder at de er veldig interesserte. Elevene melder at de ikke er så 

interesserte. 

 

2.  Økonomi 

• Juni 2021 så det ut som Øygard styrte mot et underskudd på 1MNOK. I 

løpet av 2021 er underskuddet snudd til overskudd.  

Årsak er: 

• Økte refusjoner til elever fra andre kommuner 

• Refusjoner ved barselpermisjoner 

• Korona midler (ekstra fra staten og kommunen) 

• Bemanningskutt i august 

Overskudd er brukt til ønsker fra undersøkelsen 

Elevene poengterte at skolebøkene ikke var bra. Mesteparten av 

Rektor 
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pengene er brukt til nye bøker i Matte, KRLE, Samfunnsfag og nye 

komfyrer i Mat og helse.  

• Det er indikasjoner på at budsjettet i 2022 blir romsligere, men ingen 

lovnader er gitt. Rektor håper at indikasjonene (vage løfter) er riktige 

• Budsjett vil bli lagt frem i månedsskifte februar/mars 2022 

 

3.  Korona 

• Øygard er på gult nivå 

• Massetesting med utdeling av tester før oppstart i 2022, har ikke 

avdekket særlig smitte 

• Lite smitte i januar på Øygard 

• I desember 2021var situasjonen verre, men det har roet seg i løpet av 

juleferien 

• Blir en elev smittet får alle foreldrene i klassen det gjelder melding via 

transponder. Informasjonen går ikke ut til andre klasser, eller deres 

foreldre 

• «Need to know basis». Smittesporingsteamet tar kontakt hvis eleven 

har vært i kontakt med andre 

• Fra 1.1.2022 er ansatte i barnehage og skole er unntatt karantene 

reglene hvis de kommer i kontakt med en smittet. De ansatte må teste 

seg, men kan gå på jobb. Unntaket er hvis den ansatte bor sammen 

med en som er smittet 

• På gult nivå oppfordres det til å holde seg til sin kohort, men har en 

smittet vært sammen med andre klasser, vil det blitt gitt informasjon 

til dem det gjelder 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

4.  Skoleballet 

• Rektor har foreslått å utsette ballet gitt dagens situasjon 

• Rektor har mottatt e-post fra elevrådsleder som støtter dette, men det 

poengteres at saken ikke er diskutert med alle i elevrådet  

• Elevrådsleder melder at de ønsker å skyve ballet til etter vinterferien i 

håp om at situasjonen har endret seg 

• Nye føringer kommer fra regjeringen den 14 januar. Slik det er nå, er 

det lite realistisk at ballet kan gjennomføres  

 

Rektor 
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5.  Avslutningsfest for 10ende klasse er 22 juni 2022 

• Usikkert om det blir klassevis avslutning, eller en samlet avslutning for 

alle 10ende klassene 

• Korona situasjonen til sommeren kan medføre at en må gå for en 

klassevis avslutning  

• Begge deler har fungert bra, men det er mer krevende for skolen å ha 

det klassevis. Skolen er åpen for ønsker hvis det er sterke synspunkter 

fra FAU og elevene, men ønsker selv en fellesavslutning hvis mulig 

 

• FAU representanter som ikke har elever i 10ende klasse, er ansvarlig 

for å gjennomføre avslutningsfesten sammen med skolen. Derfor viktig 

at alle setter av den 22.06.2022 til dette.  

 

• Da en ikke vet om det blir felles eller klassevis avslutning, bør en 

planlegge for begge deler, slik at det meste er på plass så tidlig som 

mulig 

 

• Det opprettes en egen spond gruppe for avslutningsfesten, for de i FAU 

som ikke har elever i 10ende klasse, slik at vi kommer tidlig i gang med 

eventuelle forberedelser    

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synnøve 

6.  • Neste FAU møte 8.2.2022 

o Møteplan for FAU (oppstart 19.00) 

▪ 8.3.2022 

▪ 5.4.2022 

▪ 3.5.2022 

▪ 7.6.2022 

o Møteplan SU-SMU (oppstart 14.20 etter endt undervisning) 

▪ 20.1.2022 

▪ 21.4.2022 

FAU 
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7.    

 


