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Møtereferat                                        
Referat fra: FAU møte Møtedato:  30/11-21 Tid: 17.30 

Møteleder: Guro Skår Myre Møtested: Fagerholt skole Neste møte: 25.01.22 

Referent:  Ref.dato: 
 

 Arkivkode:  

 

Tilstede:  1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 3C, 4A, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C 
Ikke møtt:   2C, 3A, 4B 

Kopi til: Rektor, Inspektør, Intranett 
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Rektor og inspektør orienterer. 

Inspektør redegjør om nasjonale prøver, og hvorfor de er satt på pause. 

Gjennomgang av skolens resultater i engelsk, regning og lesing opp mot 

landsgjennomsnittet. 

Innspill vedr verdien av gloseprøver. Det reises spørsmål om mer effektiv og 

nytenkende metode for læring i engelsk. 

Rektor redegjør om skolegudstjeneste.  

Dette gjennomføres nest siste skoledag, og gjennomføring synes sannsynlig på 

tross av økende smitte i Kristiansand. 

 
 
 
 
 
 
 
Leif Anders 
 
 
 
 
 
 

2 Møteleder orienterer: 

Ordstyrer redegjorde for rektors forslag til lokale regler for skolen. FAU vedtok å 

støtte rektors forslag. 

Det informeres om at alle relevante dokumenter for de med rolle i FAU er lastet 

opp på Spond og tilgjengelig for alle. 17. mai permen skal på sikt utgå. 

Innspill om endring i skolens retningslinjer rundt antall foreldre som stiller på 

elevkvelder. Ønskes endret til 2 pr klasse. Nestleder tar dette videre med rektor. 

 

Nestleder 

 

 

 

Nestleder 

3 Oppfølging av undergrupper. 

Er det gjennomført møte siden forrige FAU møte og er det valgt leder for hver av 

de respektive gruppene? 

Dette er ikke gjennomført, og det oppfordres om at dette gjøres før neste møte. 

 



4 Undergruppene redegjør for sine planer/prosesser 

IKT gruppe: 

Gruppen har to medlemmer, og hovedperson er ikke på dagens møte. Det jobbes 

med generelle forbedringer rundt arbeidsmetoder og verktøy.  

SFO gruppe: 

Spørreundersøkelse skal gjennomføres. Planlagt på nyåret. 

Det planlegges møte med ny SFO leder rett over nyttår. 

Det planlegges initiativ mot kommunen vedrørende rammeplan for Kristiansand 

Kommunes SFO. 

Trafikkgruppe: 

Støtter rektor i hans forslag rundt trafikksikkerheten og dette er tatt inn i innspill 

til revisjon av trafikksikkerhetsplanen til kommunen. Svar er mottatt og befaring 

og møte avklares.  

Gjennomføring av refleksaksjon også for dette skoleåret. Refleksene leveres til 

rektor innen mandag og deles ut til alle klasser og gjennomføres en liten 

konkurranse om hvilken klasse som er best på refleksbruk. Premie fra FAU til 

beste klasse! 

Skolemiljø: 

Det er planlagt fokus på mobbing og/i sosiale medier, Blå kors sitt kurs «snakk om 

mobbing», barnelegen Jesse med foredrag om misbruk av barn i sosiale medier og 

fokus på overholdelse av aldersgrenser i sosiale medier. 

Gruppen kommer tilbake til FAU med budsjett og forslag til gjennomføring.  

 

5 Eventuelt. 

Enighet om å sjekke de kommunale retningslinjene vedr skoletur for 7. trinn. 

Corona: 

Endel smitte i nærmiljøet nå, usikkerhet rundt gjennomføring av planlagte 

juleavslutninger. FAU anbefaler at alle trinnene avklarer sammen om 

juleavslutning avholdes klassevis eller samlet for hele trinnet. FAU anbefaler også 

1 voksen pr barn og ingen søsken med på avslutning. 
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