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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Fagerholtdagen, planlegges 8. juni kl.17-19. 

Hvert trinn lager et opplegg for å presentere seg, og det er avslutning for hver 

klasse i klasserommet. 

Skolen kommer tilbake med opplegg. Klassekontaktene bes merke seg hvilke trinn 

som har ansvar denne dagen. 

 

FAU skal vedta i neste møte hva overskuddet går til. Overskudd går ofte til Redd 

Barna, og gjør gjerne det nå også med mindre annet blir bestemt i FAU-møtet i 

april. 

 

2 Kort og hurtig gjennomgang av skolens budsjett v/rektor. Underskudd de siste 

årene. 

 

3 SFO undersøkelse hadde 38% deltagelse, noe større enn forrige gang. 

De ansatte skal arbeide mot å bli bedre på følgende: bedre direkte 

tilbakemeldinger til foreldre, tilbud om flere aktiviteter og fokus på mindre 

skjermbruk. 

I fremtiden kan man kanskje få mer frem barnets stemme i undersøkelsen. Mange 

foreldre har ikke noe direkte forhold til aktivitetene i SFO. Gjerne oftere 

undersøkelse, hvert år ville være en fordel. SFO-gruppen i FAU bes følge dette 

opp. 

 

4 Elevkvelder - neste 30. mars. Usikkerhet om at vi har alle nødvendige 

loddpremier, mat og andre varer. En av klassekontaktene fra 7.trinn undersøker 

dette. 

Det er ytret ønske om ekstra elevkveld i april av elevene. FAU lander på at det fort 

kan bli mye arrangementer på kort tid når det er påske og 7. klasse skal ha sitt ball 

28. april. 

 



5 17. mai er i rute. 

 

Permen har gode tips til hvor mye som må bakes og andre behov for dagen. FAU 

ønsker at innholdet i permen legges inn på Spond. 

Det kan være en fordel å forhåndsselge noen bonger, ettersom betalingstjenester 

kan være upålitelige akkurat 17. mai. 

 

6 Foreldrenettverk våren 2022. Noen har gjennomført. 

Anbefales å kombinere foreldrenettverk med foredrag (Jessie, Barnevakten eller 

lignende). Det har vært foredrag v/ Jessie om overgrep og sosiale nettverk på 

Presteheia, tilbakemeldingen var positiv og at det var nyttig både for lærer og 

foreldre. Det var enighet om at vi forsøker å gjennomføre i mai 2022 alternativt til 

høsten. 

Innspill om at man gjerne kan ha et foredrag som omhandler stygg språkbruk. Det 

er mye både skjult og åpent av dette. 

Det er lettere å få engasjement i fysisk møte enn med digital diskusjon. Sosial 

tiltaksplan kan fort gå i glemmeboken. Klassekontakten bes påminne foreldrene 

om dette. 

 

7 Friminuttene er fortsatt trinnvis delt. 
 
FAU-ledelsen har hatt møte med rektor om hva slags prosess det har vært og 
hvordan man landet på å fortsette å dele friminuttene. Oversikt over sakens 
«historikk» er vedlagt innkallingen til dagens møte. 
 
Skolens forslag er å opprettholde at 1. og 2. trinn har egne friminutt. Resten har 
fortsatt trinninndeling med 3.-5. klasse i en del og 6.-7. i den andre delen av 
skolegården. Kanskje mer åpning til høsten igjen. 
 
Ordningen ble drøftet i møtet. Klassekontaktene har spilt det inn til sine klasser. 
Det er delte tilbakemeldinger. Noen foreldre er for å fortsette med trinnvis deling og 
mener det er barnas beste, mens andre er sterkt uenige i dette. 
 
Elevrådet har stemt for forslaget om å fortsette med trinnvis deling. 7 stemte for og 
5 stemte mot. 
 
Erfaring fra Presteheia er at normal åpning med flere voksne ute har god effekt. 
Det har ikke vært nødvendig å dele barna for å opprettholde god orden og trivsel. 
 
FAU bemerker at målet må være en fri skolegård. Skolen bør derfor jevnlig 
evaluere de ordningene skolen forsøker. Herunder i samråd med PPT, elevene og 
FAU. Kanskje skolen kan forsøke med begge ordninger vekselvis, eventuelt en 
dag hvor barna kan leke hvor de vil. God erfaring med flere voksne ut på faste 
plasser bør tas med videre. 
 
Saken tas opp igjen i neste FAU-møte. FAU-ledelsen gjennomfører før neste møte 
et møte med skolen. 

 

 

8 Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. klasser (+ 10. klasse og videregående 
1). 
 
Fagerholt har gjennomført undersøkelsen i 5-.7. klasse. UDIR sine tall inkluderer 
bare 7. klasse. 
 
Fagerholt har noe bedre gjennomsnittstall enn nasjonalt og andre skoler i 
Kristiansand. 

 

 


