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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 5.4.2022  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Eldbjørg Synnøve Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

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

Rektor 

 

Ingelin Grødem, Line Helen Lyng Løset, Kay Sebastian Irmscher, Georg Risdal, Kristin Grøsvik, 

Tore Rangen, Elisabeth Lutsi, Synnøve Helland, Amina Ødegaard, Grethe Eikeskog, Laila 

Kristin Hustveit Jakobsen 

 

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

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Åpent hus på Øygard torsdag 28.4.2022 

• Det er sendt ut informasjon på transponder 

• Informasjon finnes også på hjemmesiden til skolen 

• Det behøves hjelp fra FAU til å skaffe 3 brannvakter til arrangementet 

(en til hver nødutgang) om ettermiddagen fra 16.30-19.30 

• FAU lager egen Spond gruppe for dette, slik at en fordeler vaktene  

o 16.30-17.30 

o 17.30-18.30 

o 18.30-19.30 

Rektor 

 

 

 

 

 

FAU 

2.  Vitnemålsutdeling for 10 trinn den 22.6.2022 

• Rektor informerte at lærere og elever ønsket felles utdeling for alle i 

gymsal 

• Det er behov for hjelp fra FAU og klassekontakter  

o FAU har egen Spond gruppe for vitnemålsutdelingen, men ser 

behov for deltakelse fra klassekontaktene. FAU vil kalle inn 

klassekontaktene til neste FAU møte 3.5.2022 kl. 19.30 for å 

Rektor 

 

 

FAU 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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diskutere hva den enkelte må bidra med under 

vitnemålsutdelingen 

 

3.  Neste skoleår  

• To lærere for 8 og 9 går ut. Det er ansatt to nye lærere slik at antall 

lærere er uendret 

• 2 miljøstillinger går ut, men blir erstattet av 3 nye miljøstillinger  

o Økningen blir finansiert av annen kommune da stillingen følger 

elev 

Rektor 

 

 

 

 

4.  Rektor ønsker første FAU møte i september for neste skoleår 

• Vi som sitter i FAU må melde inn til kontaktlærer for klassen om vi 

ønsker å sitte i FAU neste år, eller om det må velges nye 

representanter for klassen 

• FAU deltakere som går ut av FAU kan stille på møte i september hvis 

det passer  

 

Rektor 

 

 

FAU 

 

5.  Overskudd på 700.000 kroner fra 2021 søkes overført 2022-budsjettet  

• Rektor har levert søknad om at overskuddet fra 2021 blir overført 

til 2022, og benyttes til nye skolebøker (skolemateriell) 

• Det er ikke mottatt svar på søknaden 

Rektor 

 

6.  Utviklingssamtale for Øygard Ungdomsskole 

• 25.5.2022 skal skolen ha utviklingssamtale med skolesjefens fagstab 

• Deltakelse fra skolens ledelse, SU leder, ansatt representant, 2 elever 

(leder og nestleder i elevrådet) 

• Tidspunkt 8.30-11.30 

• Samtalen deles i to deler 

o Første del.  

▪ Tidlig innsats 

▪ Hvordan hjelper skolen dem som synes det er vanskelig 

med skole 

▪ 5.1 Spesial pedagogikk 

▪ 2.8 Særskilt norsk 

o Andre del   

▪ Resultatvurderingen gjennomgås 

Rektor 
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▪ Elevundersøkelsen 

 

7.  • Neste FAU møte 3.5.2022 

o Møteplan for FAU (oppstart 19.00) 

▪ 3.5.2022 

▪ 7.6.2022 

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

▪ 21.4.2022 

 

8.    

 


