
 

Dato 25. februar 2016 

Til stede 
 

Hans Kristian Aasland 
Morten S. Kyllingstad 
Bente Thingbø-Støldal 
Frode Bjerga 
Bjørg Nese 
 
Sak 1, 2 og 9 ble først gått gjennom av FAU-medlemmene før Njål 
Liland (assisterende rektor) ble kalt inn. Njål deltok på de øvrige 
sakene. 
  

Ikke til stede Gunn Anita Breivik (meldt forfall, samt meldt at hun ønsker å trekke 
seg resten av skoleåret) 
Ludvig Lima (meldt forfall) 
Liv Skretting Aas 
 

Møteleder Hans Kristian Aasland 

Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Nytt fra kommunalt FAU 
 
Siste møte gjaldt i hovedsak problemstillingen driftsstyre eller samarbeidsutvalg. 
Erfaringen til Orstad skole samt FAU sine representanter i driftsstyret er at 
ordningen med driftsstyre fungerer bra.  
 

2 Status ballbinge. 
 
Det ble i høst sendt søknad til Gjensidigestiftelsen vedrørende midler til nytt dekke 
i ballbingen. Det kom negativt svar i desember på denne søknaden.  
Neste mulige søkerunde her har søknadsfrist 15. september 2016. 
 
Det vil si at man fortsatt kun har kr 30 000 som er det beløp rektor Knut Norddal 
har lovet at skolen skal bidra med. Man har således for lite midler til å kunne søke 
om tippemidler. 
 
Bjørg tar kontakt med Orstad Vel for å høre om de er interessert i et samarbeid, 
med tanke på å søke om midler hos Sparebankstiftelsen Klepp (søknadsfrist 30.4.) 
og Sparebankstiftelsen SR-bank. Det var Orstad Vel som i sin tid søkte og fikk 
tildelt tippemidler til ballbingen før denne ble bygget.  
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Hva gjøres for å forebygge rus i skolen? 
 
Dette er ifølge Njål alltid tema i klassene på ungdomstrinnet, et viktig tema. 
Politiet kommer på besøk vedrørende temaet «Ikke tøft å være død», der dette er 
knyttet opp mot både rus og trafikk.  
 
For øvrig benyttes Lions Quest sitt undervisningsopplegg som ivaretar informasjon 
til elevene.  
 
Det ble videre nevnt at skolens juleball alltid vil være en annen skoledag enn 
fredag, nettopp for å forebygge rus. 
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Frukt-ordning – gjennomføring og hvor mange som benytter tilbudet. 
 
Pr. i dag er det 59 elever av totalt 339 elever som benytter seg av tilbudet. Dvs. 
det er foreløpig få som benytter seg av dette tilbudet. 
 
Distribusjon av frukten går for øvrig greit.  
 

5 Aktiviteter for 1.- 7. trinn og aktivitetsledere fra mellomtrinnet.  
 
Ifølge Njål er dette blitt en suksess. Miljøterapeuten Linda har gjort en 
kjempejobb. Aktiviteter foregår ute men også i gymsalen. 
 
De som er aktivitetsledere har oransje vester for å være lett synlige.  
 
Pr. i dag er det aktiviteter 2 ganger pr. uke i store fri. 
 

6 Foreldreundersøkelsen - oppfølging og hovedtendensen i svarene. 
 
Saken utsettes til neste møte når rektor er tilstede. 
 

7 Mobbing – hvordan kommer Orstad skole ut? 
 
Det har vært elevundersøkelse, med en skala fra 1-5. Orstad skole kommer svært 
godt ut på undersøkelsen for skoleåret 2015-16 med et resultat på gj.sn. 4,83.  
 
Siden 2010-11 har resultatet økt fra 4,38 – 4,51 – 4,65 – 4,71 – 4,7 – 4,83.  
 

8 Foreldre ønsker rettledning til å kunne hjelpe ungene med læring. Hvordan ser 
FAU for seg at dette kan gjøres? 
 
Saken har sitt utspring fra møte i Hovedutvalget i Klepp hvor det 20.8.15 blant 
annet ble vedtatt at hver skole skal tilby foreldrekurs i oppfølging av lekser og 
læring. 
 
Njål kjente ikke til at foreldre har tatt kontakt og meldt om behov.  
 
Det ble stilt spørsmål om det er et reelt behov og ønske om å delta på dette. 
Kartlegging kan gjerne skje i foreldresamtalen. Det må være et klart behov skal 
man tilby kurs, men uklart hvordan dette ev. skal skje. 
 



Det ble nevnt at det kanskje vil være utenlandske foreldre med manglende 
norskkunnskaper som særlig vil ha behov for hjelp og rettledning. Ellers er det ofte 
i faget matematikk at foreldre kan ha problemer med å hjelpe ungene. Det ble 
nevnt at det på foreldremøtet for 4. trinn var opplyst at det foreligger et foreldre-
veiledningshefte i matematikk.  
 
Høstens temamøte gjaldt for øvrig «Lekser og læring».  
 
Ellers ble det nevnt leksehjelp og hjelp fra klassekamerater – men da rettet mot 
eleven og ikke dens foreldre.  
 

9 Rekruttering av nye FAU-medlemmer til neste skoleår. 
 
Det ble bestemt at det sendes ut SMS til alle foreldre rett etter påske, med 
svarfrist senest 5. april.  
 
Deretter tas dette opp på neste FAU-møte.  
Mangler man da folk må man spørre enkelte om de kan tenke seg å være med. 
 

10 Rektor orienterer om saker vedrørende skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9a-6.  
 
Njål opplyste at det er ingen nye saker om mobbing/krenking/sårende adferd.  
 
Skolen har for øvrig i den senere tid jobbet mye med visjonen: 
 «Ein god plass å vere – ein god plass å lære.» 
 

11 Eventuelt. 
 
Ingen saker under eventuelt. 
 

Neste FAU-møte: 7. april.  

 


