
 

Dato 3.9.2015 

Til stede 
 

Hans Kristian Aasland 
Morten S. Kyllingstad 
Gunn Anita Breivik 
Bente Thingbø-Støldal 
Ludvig Lima 
Liv Skretting Aas 
Frode Bjerga 
Bjørg Nese 
 
Rektor Knut Norddal deltok fra og med sak 4 til og 
med sak 11. 

Møteleder Hans Kristian Aasland 
 

Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 
1 
 

Generelt om FAU 
- De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine 

oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene.  
 

2 Årshjul og vedtekter  
- Vedr. årshjul, følgende datoer ble bestemt for høsten:  

o 1. oktober – møte FAU  
o 26. og 29. oktober – ansvar for mat i forbindelse med  

FN-arrangement (kulturkveld i kirka med påfølgende kafé) 
o 5. november – møte FAU  
o 26. november – møte FAU 
Vårens datoer bestemmes på siste møtet før jul. 

 
- Vedtekter ble gjennomgått. Det ble ikke gjort forslag til 

endringer i vedtektene under møtet. Dette tas ev. i et senere 
møte.  
 



3 Fordeling av verv 
 
Fordelingen av verv i Orstad FAU samt valg av representanter til 
kommunalt FAU gjelder for det enkelte skoleår. For skoleåret 
2015/2016 er vervene fordelt slik:  
 
Leder:  
Nestleder:  
Kasserer: 
Referent/sekretær: 
 
Representant kommunalt FAU: 
Vararepr. kommunalt FAU: 
 

 
Hans Kristian Aasland  
Morten Kyllingstad  
Liv Skretting Aas 
Bjørg Nese 
 
Gunn Anita Breivik  
Ludvig Lima 
 

 
Representanter til driftsstyret velges for 2 år. De som står oppført med 
(1år) ble valgt i fjor og har 1 år igjen. De som står med (2 år) ble valgt 
på møtet: 
Representanter til driftsstyret: 
 
Hans Kristian Aasland (1 år) 
Morten Kyllingstad (1 år) 
Bente Thingbø-Støldal (2 år) 
 
(Hans Kristian Aasland var opprinnelig 
valgt som vararepresentant i fjor.  
FAU-leder skal imidlertid være fast 
representant i driftsstyret så han ble valgt 
inn som fast representant i sin 
gjenværende periode.) 

 

Vararepresentanter til driftsstyret: 
 
Frode Bjerga (2 år) 
Bjørg Nese (1 år) 
Gunn Anita Breivik (1 år) 
 

4 Hvem orienterer om FAU på de ulike foreldremøtene? 
 
Det ble bestemt at det også i år skal gis en kort info om FAU på 
høstens foreldremøter, dette gjøres for trinnene 1-9. (ikke behov på 
10. trinn). Bjørg sender ut til medlemmene stikkord over hva som skal 
nevnes samt kopi av vedtektene. Det ble foretatt følgende fordeling av 
trinnene:  
(Ikke alle møtedatoer er fastsatt ennå, rektor legger dette ut på skolens nettside 
så snart datoene er fastsatt): 



1. trinn (23.9.) 
2. trinn           
3. trinn (21.9. kl. 18) 
4. trinn (17.9. kl. 18)           
5. trinn     
6. trinn  
7. trinn   
8. trinn (9.9. kl. 19) 
9. trinn (24.9. kl. 19) 

  

Bente 
Bjørg (ev. Bente) 
Ludvig 
Frode 
Bjørg 
Morten 
Morten 
Hans Kristian 
Gunn Anita 
 

5 Ballbingen – status – hva gjør vi videre 
 
(Pågående sak fra forrige skoleår, gjelder behov for nytt dekke til 
ballbingen og finansiering av dette. Samarbeid inngått med Orstad 
Idrettslag.) 
 
Orstad Idrettslag har (i samarbeid med FAU) sendt søknad til Jæren 
Sparebank om midler. Søknaden ble behandlet i juni men ble 
dessverre ikke prioritert, dvs. ingen midler ble tildelt.  
 
Hans Kristian tar snarlig kontakt med idrettslaget v/ leder Torill 
Aasland for å høre om man kan samarbeide om søknad om midler hos 
Gjensidigestiftelsen. Søknadsfristen er 15. september. 
 
Det vil videre være mulig å søke om midler hos Klepp 
Sparebankstiftelse når de kommer i gang.  
 

6 Trivselsledere – hvilke erfaringer har skolene i Klepp og Time – rektor 
orienterer 
 
Rektor la frem referater etter samtaler med følgende skoler: 
Frøyland skule, Bryne skule, Lye Ungdomsskule og Engelsvoll skule.  
 
Tilbakemeldingene fra barneskolene var at dette var veldig positivt. 
Aktiviteter ble arrangert i matfriminuttene mandag-torsdag. Det 
krever en voksen som styrer opplegget. Elevene som skal være med og 
lede andre elever i aktiviteter må velges med omhu, velegnede ledere 
var viktig for å få det til å fungere bra. 
 
Tilbakemeldingen fra ungdomsskolen var at det var tungt å drive dette 
på ungdomstrinnet, det var stas i starten, deretter tyngre og tyngre. 
 
Rektor ønsker å ta dette opp i møte med elevrådet og miljøterapeut. 
Han ønsker å få dette til i form av organisert leking i matfriminuttene. 
(Men uten å melde seg på et opplegg og dermed måtte sende elever 



på dyre kurs.) Rektor ser for seg skolens miljøterapeut som ansvarlig 
voksen som styrer opplegget. Han vil hente erfaringer og bistand fra 
Frøyland. Han ser for seg at dette kan gjøres uten at det trenger å 
koste for mye. 
 
Rektor ønsker å få dette til for elevene på 1.-7. trinn, aktivitetene skal 
gjennomføres i matfriminuttene. 
 

7 Opplegg i grendahuset i matfriminuttet for ungdomsskoleelever – 
status – rektor orienterer 
 
Det ble på FAU-møtet 28.5. bestemt at den tidligere praksisen med at 
ungdomsskoleelever går hjem i matfriminuttene ønskes endret. Det er 
bestemt at tirsdager og torsdager skal elevene være på skolen, dette 
fremgår av regler for elever på ungdomsskoletrinnet vedtatt 17.8.15 
som ble fremlagt av rektor på møtet.  
 
Det vil komme tilbud om aktiviteter i Grendahuset og i gymsalen på 
tirsdager samt tilbud om kantine på torsdager. Dette er imidlertid ikke 
kommet i gang ennå. Rektor opplyste at elevrådet skal være med å 
bestemme noe i tilknytning til dette.  
 

8 Polenturer – kommunens behandling – veien videre for å få best 
mulig praksis 
 
Hovedutvalg for skole og barnehage i Klepp hadde møte 20.8.15 og 
hadde oppe sak om avslutningsturer (studieturer) for 10. trinn. 
Tilsvarende sak var oppe den 25.8.2011. Årsaken til at saken kom opp 
var et brev innsendt fra en forelder på Orstad, som bl.a. opplever 
press til å delta på dugnad. 
 
Politikerne gjorde vedtak i saken, dette ble satt identisk med vedtaket 
fra 2011. Der fremkommer det bl.a. at eventuelle studieturer/ 
avslutningsturer skal fullfinansieres gjennom dugnad og/eller andre 
former for inntektsgivende aktivitet, jf. gratisprinsippet. Politikerne 
anså at Orstad skule hadde overholdt kriteriene som var gitt i 2011, og 
ga et unisont «JA» til at man kan få fortsette med turene slik de 
arrangeres ved Orstad skule i dag.  
 
For i fremtiden å kunne oppnå at flest mulig foreldre er fornøyde, og 
minst mulig misnøye, anser FAU at det er svært viktig at det på 
foreldremøtet hvor det skal besluttes om klassen skal reise til Polen 
eller ikke, gis veldig god informasjon.  



 Det må presiseres at det er helt frivillig for foreldrene å være 
med, ingen skal føle press til å delta på turen. 

 Alle foreldre vil ikke ha samme mulighet til å bidra like mye med 
dugnad, dette må det være forståelse for blant foreldrene.  

 Samtidig må man kunne oppfordre til innsats, for uten 
dugnadsinntekter blir det ingen tur.  

 Det må være helt klart at dugnadene er for hele klassen for at 
alle elevene skal få være med, det er ikke dugnader kun for eget 
barn.  
 

Å finansiere turen gjennom dugnad innebærer at man gir alle elevene 
mulighet til å være med, dette anser FAU som viktig.  
 
Rektor er positiv til Polenturer. Han setter pris på stort foreldre-
engasjement. Skolen har et faglig opplegg som de arbeider med i 
forkant, og kontaktlærerne er med på skoleturen. 
 
Rektor opplyste at i løpet av alle de årene som 10. trinn hadde reist til 
Polen, var det kun noen helt få som ikke hadde vært med av elevene.  
 
For øvrig gjelder skolens ordensreglement når elevene er på studietur.  
Det skal presiseres overfor foreldrene at det er en alkoholfri tur. 
 

9 Temakveld høsten 2015 
 
Det fremkom på møtet forslag om temaet «Utfordringer med lekser». 
Rektor sjekker med Sigurd Aukland i Klepp kommune om han har eller 
ev. kjenner til aktuelle foredragsholdere på temaet. 

 
For øvrig be om innspill fra foreldrene på foreldremøtene vedrørende 
aktuelle tema som ønskes tatt opp. 

 
I utgangspunktet ønskes temakvelden avholdt i november. Dato kan 
ikke fastsettes før foredragsholder er på plass. 

 
Det vil kun avholdes én temakveld for skoleåret 2015/2016. 

 
10 Saker iht. Opplæringsloven § 9-6 – rektor orienterer 

 
Ingen nye saker vedrørende enkeltvedtak.  
 
Det skal avholdes et avsluttende møte i forbindelse med en sak fra i 
vår. 
 



11 Mitt valg – rektor orienterer 
 
«Det er mitt valg» gjelder sosialt arbeid blant elevene, dette er skolens 
sosiale handlingsprogram. Det vil bli orientert om dette på 
foreldremøtene. Fagstoff er hentet fra «Lions quest». Det er 
detaljstyring på hvert trinn vedrørende hva elevene skal jobbe med.  
 

12 Leksefri skole – Gunn Anita orienterer 
 
Det ble opplyst av Gunn Anita at det er startet en landskampanje, med 
egen face-book-side, og at dette vil komme i media. Mange har store 
utfordringer med leksene. Det er sendt innspill til Klepp kommune fra 
bl.a. Gunn Anita (i regi av forelder), for å høre om det er mulig å 
igangsette forsøk med leksefri skole i Klepp. I svarbrev fra 
kommunalsjefen fremgår det at lekser anses som et pedagogisk 
virkemiddel for å fremme elevenes læring og utvikling. Det er videre 
vist til at skolene har utviklingsprosjekter som de jobber målrettet 
med, og lekser er ikke et område som de ønsker å prioritere som eget 
utviklingsområde på nåværende tidspunkt.  
 
Det fremkom for øvrig på møtet at spørsmålet om leksefri skole er et 
stort prinsipielt spørsmål, der det er store ulike oppfatninger. Slik 
situasjonen er i dag, dvs. man har skoler som benytter lekser som 
virkemiddel for læring, er det svært viktig å ha fokus på tilrettelagt 
opplæring for den enkelte elev.  
 

Eventuelt Natteravn 
 
Det ble tatt opp at det er behov for nye jakker.  
Det sjekkes om det er mulighet til å få dette gratis via Tryg Forsikring. 

 

 


