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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 5.10.2021  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Eldbjørg Synnøve Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

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

Rektor 

 

Ingelin Grødem, Thomas Aarrestad, Line Helen Lyng Løset, Kay Sebastian Irmscher, Tore 

Rangen, Elisabeth Lutsi, Siri Johanne Egeland, Synnøve Helland, Jone Hauken, Grethe 

Eikeskog, Thinh Victor Tran 

 

Forfall: FAU representant for: 8E, 9A, 9B, 10E 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Julegudstjeneste 

• Rektor informerte at det vil bli tilbud om julegudstjeneste  

• Alternativt opplegg vil bli laget for dem som ikke ønsker å delta 

Rektor 

2.  Koronanytt 

• Skolene er tatt av trafikklysmodellen og drives på normal måte 

• Det er beredskap på kommunalt nivå 

o Klasser kan testes hvis det oppstår smitte i klassene 

▪ På hverdager leveres det ut testsett på skolen 

▪ I helger leveres det ut testsett på Trones skole, eller 

testing på Klepp 

• Rapport fra statsforvalteren  

o Konkluderer med at Sandnes har klart seg meget godt i 

pandemien, sammenliknet med andre skoler  

Rektor 

 

 

 

 

 

3.  Info om skolens arbeid med trygt og godt skolemiljø 

• Gjennomgang av plan 

o Planen ligger ute på hjemmesiden 

o Opplæringsloven kapittel 9a- Rett til trygt skolemiljø 

Rektor 

 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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o Plikt til å følge med, gripe inn varsle rektor og undersøke 

o Aktivitetsplan 

• Ressursteam 

o Ledelsen, helsesøster, sosialrådgiver, SNO-koordinator, PPT og 

ungdomsteam 

• Elevvakter 

o Er innført igjen. Virker forebyggende 

• Trivselsundersøkelse 

o Før ble dette gjennomført ukentlig er nå endret til månedlig 

undersøkelse. Virker forebyggende 

• Tilsynet 

o Har mottatt gode tilbakemeldinger fra Statsforvalteren  

• Info om arbeid med plan for lærerne (skolesjefens fagstab, rektor fra 

ungdomskolene, rektor fra barneskolene, hovedverneombudet, 

hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og barnehageområdet 

 

 

 

 

4.  Skoleball 

• Rektor spurte FAU om hva deres innstilling til skoleball var hvis saken 

eventuelt kom opp i elevrådet  

• Rektor informerte at skolen ikke bistår med dette 

• Rektor skulle sjekke om skolen kunne benyttes, men at det nok ikke ble 

aktuelt hvis en ønsket å samle alle trinnene  

  

• FAU er i utgangspunktet positive til skoleball. Følgende utfordringer ble 

drøftet: 

o Det er kostbart å låne større plass å være. Tidligere er Hana 

hallen blitt benyttet 

o Det er sannsynligvis vanskelig å få leie Hana hallen, da den har 

en stor utnyttelses grad i ukene 

o En forutsetning for å kunne gjennomføre et skoleball er 

deltakelse fra foreldre. Det vil være behov for 5 til 8 

foreldrevakter fra hver klasse. Kommer ikke dette på plass vil 

det være vanskelig å kunne gjennomføre skoleball. 

Rektor/FAU 
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5.  Gjennomgang av rapport/evaluering av leksehjelpprosjektet 

• Rektor gjennomgikk rapport som han hadde laget over 

Studieverksted/leksehjelp 2021-2022 

• Rektor beskriver erfaringer med ordningen i rapporten 

• Kort oppsummert er ordningen: 

o Sosialt utjevnende 

o Leksefri skole for dem som gjør seg ferdig med leksene på 

skolen 

o Mattilbud i ordningen er gunstig for flere elever 

o Brukes både av faglig svake og faglig sterke elever 

o Får hjelp av pedagog 

• Ordningen er ikke tildelt midler til å fortsette etter sommeren 2022 og 

vil bli avsluttet, hvis skolen ikke får tildelt nye midler 

 

Rektor 

6.  Revy 

• Rektor informerte at lærerne hadde foreslått å endre revyen 

o Forslaget er å gjennomføre en aktivitetsdag med konsert, salg 

og aktiviteter på skolen. 

• FAU er positive til lærernes forslag 

Rektor 

7.  Natteravner 

Jone Hauken er vara i FAU, og pådriver for natteravnarbeidet i bydelen. Jone 

informerte FAU om viktigheten med arbeidet. Kort oppsummert: 

• Politiet har uttalt at natteravn arbeidet er svært viktig (forebyggende) 

• Austrått har gode erfaringer med natteravner 

• Det er ingen egen gruppe på Hana, en ønsker å jobbe sammen med 

Austrått 

• En trenger å nå ut til foreldre som kan tenke seg å delta i dette viktige 

forebyggende arbeidet 

o Forslag er å høre med Rektor om en transponder melding kan 

sendes ut til alle foreldre. De som er interesserte kan melde 

sin interesse i en spond gruppe 

o Foreløpig rekrutteres det bredt i bydelen 

• Bogafjell rekrutterte natteravner på 8 trinn, men det var vanskeligere å 

få deltakere fra barneskolene 

FAU 
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• Det er laget et informasjonsskriv som skal hjelpe natteravner i å skape 

dialog 

• Natteravner går aldri alene (minst to og to) 

• For alle som er interesserte i dette viktige arbeidet, ta kontakt med 

Jone Huken eller kontakt FAU 

 

8.  Neste FAU møte 02.11.2021  

 


