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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 5.5.2021  

 STED: Teams  

 MØTELEDER: Synnøve  Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

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

Espen Nielsen- Rektor 

 

Kjersti Bergsåker- Asperøy, Tore Rangen, Synnøve Helland, Anette Jordal, Marianne 

Gismervik Halvorsen, Maiken Gilje Pedersen, Laila Kristin Hustveit Jakobsen, Per Max 

Svendsen, Anita J. Hinley, Anne Cathrin Østebø 

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

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Diskusjon rundt organiseringen av vitnemålsutdelingen i år. 

• Vi har fremdeles korona, og kan ikke ha en stor utdeling. 

• I fjor gjennomførte skolen 5 seremonier på rad og rekke. FAU var med og 

organiserte. Tidsforbruk for hver seremoni var på 45min. En foresatt kunne 

delta med en elev. Unntak for dem med delte hjem.  

• Det er diskutert 2 Alternativer for vitnemålsutdeling for året. 

o Alternativ 1 

▪ Likt som i fjor, med 5 seremonier. 

o Alternativ 2 

▪ Gjennomføre 2 litt lengre seremonier. Dele inn i 2 grupper, 

der en samler 2 klasser i den ene gruppen, og 3 klasser i 

den andre gruppen.  

• Alternativ 2 er foretrukket av skolen. 

• Det lages planer for både alternativ 1 og 2 slik at en kan endre på kort 

varsel hvis smittesituasjonen tilser dette. Det er også mulig å gjennomføre 

uten foresatte hvis situasjonen med smitte har forverret seg.  

  

Rektor 

2.  Status Korona 

• Sist helg ble en elev i 8c satt i karantene grunnet nærkontakt med smittet.  

• Skolen ble varslet og sendte ut melding om at 8C og lærere måtte i 

Rektor 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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ventekarantene fra lørdag til svar på testen forelå. Søndag kveld ble det 

bekreftet negativ test, og vanlig skole ble gjennomført fra mandag.  

• Spørsmål Fra FAU om hvordan en forholder seg når elever har nærkontakt 

med russen (søsken) osv der det er en del smitte? 

o Rektor informerte om at foreldre melder skole når en elev er blitt 

satt i karantene. Er elev nærkontakt vil rektor bli kontaktet av 

smittesporings teamet.   

• Spørsmål fra FAU om hvordan lærerne har det? 

o De er slitne, lei av korona, noen er engstelige, men er innforstått 

med situasjonen og gjør det beste ut av det. Ser lys i tunellen og 

ser frem til at dette er over. 

 

 

 

3.  Status Økonomi 

• For noen måneder siden skrev flere rektorer brev til skolesjefen med 

bekymring rundt psykisk helse. 

• Skolesjefen har tatt dette alvorlig. Saken er videre tatt opp med politikerne 

og en ekstra bevilgning rundt psykisk helse ble tildelt. For Øygard gir dette 

en halv stilling ekstra frem til jul.  

• Det er et overforbruk på 400 tusen, noe kan tas inn på høsten. Årsaken er 

koronautgifter og ekstrautgifter til spes.ped. 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Status gapahukprosjektet 

• Midler fra Sandnes Sparebank er tildelt prosjektet.  

• De som jobber med arbeidslivsfag på skolen jobber med dette. 

• Det jobbes med å få på plass godkjenninger for å kunne bygge. 

•  Sandnes kommune er positive til prosjektet, men krever at et firma står 

ansvarlig for bygget.  

• Det jobbes med å få inn noen som kan stå ansvarlig.  

• Skolen har også vært i dialog med videregående skoler. 

Rektor 

 

5.  Referat fra SU 

• Skolen jobber med å revidere skolens visjon og verdier. 

o Elevråd og elever inkluderes  

• Liten nedgang i medarbeiderundersøkelsen. God svarprosent ca 86%. Ikke 

Rektor 
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alarmerende nedgang, men det undersøkes om en kan se hva som har ført 

til nedgangen. 

6.  Status om stillinger. 

En overtallig lærer med riktig fagkombinasjon er flyttet over fra Høyland 

ungdomsskole. Usikkert om vikarer kan forlenges grunnet økonomi.  

Rektor 

7.  Status sak fra elevrådet om snop på skolen.  

• Saken er diskutert i alle fora. Skolesjefen gir skryt til elevrådet for gode 

argument. Om det skal lages skriftlige regler blir opp til den enkelte 

skole.  

• Elever kan ikke settes ned i orden grunnet usunn mat. 

• Elevene må forholde seg til de beskjeder som blir gitt. Ingen skoler 

lager egne skriftlige regler for dette.  

• FAU foreslår at en sier at snop ikke er tillatt, slik at det blir enkelt for 

alle å forholde seg til dette. 

 

Rektor 

8.  Spørsmål fra FAU «Jobbes det med digital kompetanse for lærerne?» 

• Digitalt kurs for lærere er gjennomført for et par uker siden. 

 

FAU/Rektor 

9.  Spørsmål fra FAU «Jobber skolen med ungt entreprenørskap?». 

• Skolen var i gang med dette, men når korona brøt ut måtte det gjøres 

en vurdering om en skulle fortsette eller utsette arbeidet. Skolen 

valgte å utsette arbeidet og starter opp igjen høsten 2021 med videre 

arbeid. 

FAU/Rektor 

10.  Trafikk valgfag. 

• 9. trinn og 10. trinn har dette som valgfag.  

• En får trafikalt grunnkurs som vanligvis koster 3-4 tusen så lenge en har 

sertifiserte lærere som kjører kurset. 

• Utfordringen er at en av to lærere som er sertifisert har vært 

sykemeldt 

• Tidligere fikk en lov å dekke eventuelle manglende timer av godkjent 

lærer etter skoletid. Elevene har hatt vikarer, men disse er ikke 

godkjent. Søknad ble avslått grunnet ny regelendring, og elever fra 9. 

trinn har derfor ikke fått godkjent trafikalt grunnkurs og blir 

skadelidene.  

• Mail fra far som har kjøreskole, og ønsket å hjelpe å finne en løsning 

for de 18 elevene som er skadelidende. Han foreslo at kostnaden deles 

Rektor 
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på 3. Skolen tar 1/3, foreldre tar 1/3 og han dekker 1/3. 

o Skolesjefen må sjekke videre, men er i utgangspunktet negativ. 

o Gratisprinsippet må gjelde. Skolen har ikke midler til å dekke 

2/3. I tillegg er det problemer med å benytte en privat aktør.  

• Forslag fra FAU er å klage på avslaget fra veivesenet som henviser til ny 

regel, grunnet bristende forutsetning som ikke kan kontrolleres. Kan 

kommuneadvokaten bistå i klagen?  

11.  Evt. Støtte fra FAU ved utfordrende økonomisk situasjon, som hindrer 

deltagelse i foreldreinitierte aktiviteter i klassen. 

• Det har kommet forespørsel til FAU fra foreldre i 9d (komiteen) som skal 

på klassetur.  

o Komiteen vet ikke om årsaken til at noen ikke ønsker å bli med 

skyldes økonomi.  

o Fanges det opp signaler som tilsier at det er økonomiske årsaker 

som hindrer deltakelse, er det mulighet å få støtte fra FAU?  

• Sandnes kommune er klare på at skoleturer må gjøres på eget initiativ.  

• Fryktelig trist hvis økonomi medfører at noen ikke blir med. FAU er 

dessverre ingen god løsning for tildeling av økonomisk støtte.  

• FAU har ingen kompetanse i å velge hvem som eventuelt kan få støtte, 

eller hvilke kriterier som skal legges til grunn. 

• FAU anbefaler at det jobbes med å få opp dugnadsånden. 

o Vi må hjelpe hverandre og diskuter hvordan gode dugnader kan 

gjennomføres. Kan det jobbes frem forslag til ulike dugnader? 

• FAU oppfordrer til å redusere på antall aktiviteter og bevissthet rundt turer 

slik at alle kan bli med. 

• Det kan være andre årsaker en økonomi som fører til at en elev velger å 

ikke bli med.  

Svar på henvendelse: 

FAU kan dessverre ikke stå bak støtte til enkelte elever i en vanskelig 

økonomisk situasjon. 

FAU 

12.  Avslutning for 10 klasse. 

• FAU foreslår å streame avslutningen hvis skolen har utstyr til det. 

o Medfører at alle får se avslutningen. 

• En må sikre at nødvendig avstand holdes. 

• Skal en droppe spising og drikking? En legger ikke opp til mingling. 

FAU 
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• Maiken kommer med forslag til en goodiebag til elevene. Budsjett max 

100 kroner. 

• I fjor varte arrangementet fra 16.00-22.00. Synnøve sender ut mail til 

FAU representanter for 8 og 9 trinn at det er behov for hjelp den 17 

juni.  

13.  Neste FAU møte vil bli et teams møte. Møtedato er 2.6.2021 FAU 

 


