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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Elevundersøkelsen –  

Gode resultater på mange punkter. 

Blant annet på: Vurdering for læring, Læringskultur og motivasjon, elevdemokrati 

og felles regler. 

Noen utfordringer er det med å få ut resultater rundt. Vanskelig å måler 

individbasert på bla. Mobbing, utrygghet. 

Den nye fagplanen er også utfordrende å måle, på grunn av at skolen er midt i en 

endring. 

 

2 Referat fra forrige møte – referat godkjent 

Referat fra elevråd –  

- Fordelen med trinnvis deling av skolegård: Mindre konflikter etter 

friminuttene, mindre for lærerne å rydde opp i etter klassedelt inndeling i 

friminuttene. Tryggere for de mindre barna. Det at de voksne er kjent fra 

eget trinn er ute, føler trygt og godt og fører til mindre konflikter. 

- Ulempen er: Man ikke får være sammen med elever i på andre trinn og at 

man ikke får være på det områdene man ønsker. 

- 7 stemte for eksisterende opplegg (trinnvis oppdeling for 3.-7.trinn) - 5 

stemte mot 

 

- Elevdag – «Gul dag» er på forslagsblokka. 

 

Referat fra FAU –  

- FAU-leder orienterte om planlagte arrangementer 

- FAU ønsker et felles arrangement for foreldrene for å samle 

foreldregruppa. Forslag er barnelege ved Statens Barnehus(Sosiale 

medier/seksuelle overgrep), eventuelt et digitalt foredrag fra 

Barnevakten/Redd barna 

 



3 Skolemiljøsaker 

- Elevkveld 

o Elevkveld og 7.klasse ball går som planlagt. De ansvarlige for 

dette har full kontroll. 

 

- Organisering av friminuttene – 

o Tanken fra skolens side er å sikre de sårbare elevene, 

relasjonsbygging og å minske konfliktene.  

o FAU sitt synspunkt er at skolens overordnede tanke bør være å ha 

det så fritt som mulig for 3. - 7. trinn. (1-2 trinn har eget 

friminutt). Det var delte meninger i FAU-møtet. Noen 

klassekontakter påpeker at ordningen med trinndeling fungerer, 

mens andre påpeker at det ikke fungere. FAU påpeker viktigheten 

av å fortsette voksentettheten også ved en mer åpen variant. 

Forslaget er å ha en forsøksordning i en periode hvor skolen 

deretter evaluere ordningen slik at man forsøker ut begge 

ordningene slik som de nå er foreslått og eventuell andre 

ordninger med for eksempel en dag hvor skolegården fritt kan 

benyttes. FAU vil ha dette som tema i møter fremover med 

skolen. 

 

- 17.mai. og Fagerholtdagen 

o  Fagerholtdagen – planlegges gjennomført 08.06.22. FAU ønsker 

innspill fra elevrådet om hvor pengene skal gå. 

o Full fres i 17.mai gruppa. Det gledes og planlegges. 

-  

 

 

4 Skoleruta 

- Godkjent 

 

5 Budsjett 

- Underskudd på ca - 500.000, - men nedgang fra de to foregående år 

- Budsjett godkjent 

 

6 Førskoledager 

- 3 klasser og 3 dager 

 

 

7 SFO-undersøkelsen 

- Sendt på mail til alle foreldre 

- 38% deltakelse 

- De ansatte fokuserer nå på: 

o Bedre foreldresamarbeid ved bedre tilbakemeldinger ved endt 

dag 

o Tilbud om flere aktiviteter (en per gr. per uke) 

o Også ha fokus på mindre skjermbruk 

 

 



8 Forslag til styrekandidater 

- Utsatt 

 

9 Eventuelt.  
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