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Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Ballbingesaken. Hans Kristian orienterer om status. 
- Ballbingen var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom 

Orstad IL, Orstad Vel og skolen. Status er at dekket i ballbingen 
er utslitt etter 10 års bruk.  

- Det er tidligere estimert kostnad på ca. kr 200- 250 000. Det 
har imidlertid også vært nevnt en kostnad på kr 400 000 på 
grunn av mulig nødvendig forbedring av grunnen.  

- Det kan søkes om tippemidler til vedlikehold av ballbingen, 
men før man kan levere en slik søknad må finansieringsplanen 
være på plass.  

- Det ble snakket om muligheten for å få til dette som et 
«spleiselag». Orstad IL har vært kontaktet. Disse bruker ikke 
ballbingen lenger, og har dette året hatt større investeringer. 
Det utelukkes imidlertid ikke at man på sikt vil kunne få til at 
Orstad IL bidrar med noe midler. Orstad Vel har for øvrig ikke 
økonomi til å bidra med midler. 

- For å få penger fra kommunens totale pott til uteområde på 
skolen er det viktig at nytt dekke til ballbingen prioriteres av 



rektor. Rektor sa seg enig at ballbingen nå må prioriteres. Pr. 
dato er det ikke kjent hvor stor neste års totale tildeling vil bli. 

- Det er viktig at det innhentes anbud, slik at man vet mer 
nøyaktig hvilken kostnad dette vil innebære. Hans Kristian har 
ansvar for dette. 

- Hans Kristian tar også kontakt med Jæren Sparebank for å 
undersøke muligheten for støtte herfra. 

- Det må også undersøkes om eventuelle reklameskilter på 
ballbingen vil få konsekvenser i form av begrensing av 
tippemidler. 
 

2 Hvor blir det av FAU-medlem nummer 8?  
- Det var ved utgangen av forrige skoleår meldt inn at en 

representant fra SFO stilte som FAU-medlem. Personen har i 
løpet av høsten trukket seg, og Sturle har gitt beskjed om 
dette til Edel, leder av SFO. Edel har opplyst at de også hadde 
en vara-representant, men at det viser seg at det heller ikke 
for varaen er aktuelt å være med i FAU. Etter dette har Sturle 
ikke hørt mer fra Edel. Det er således usikkert om det blir noen 
representant fra SFO med i FAU dette skoleåret.  
 

3 Evaluere temakvelden «frafall vgs» høsten 2014. 
- Kort oppsummert: Bra opplegg. Interessant. God kvalitet. Lavt 

oppmøte.  
- Det er viktig at invitasjonen til temakvelden sendes ut i god tid. 

Videre anses det hensiktsmessig at det sendes ut sms fra 
skolen i begynnelsen av uka, i tillegg til at det sendes ut sms 
samme dag som temakvelden skal være. 

- Tidligere erfaringer viser at det helst er temamøter som 
vedrører nettvett mv. som fenger mange. 

- Rektor nevnte at å legge foreldremøter på samme dato som 
vårens temamøte vil kunne øke oppmøtet på temamøtet (kun 
aktuelt på temamøter som kun er for foreldrene). Man 
risikerer imidlertid at foreldre med elever på ulike trinn får 
flere foreldremøter til samme tidspunkt. 

- På bakgrunn av det faktum at det ofte er lavt oppmøte på 
temamøtene, må FAU løpende vurdere om de skal fortsette 
med å arrangere temamøter, og om FAU eventuelt skal 
redusere fra to temamøter i skoleåret til kun ett temamøte pr. 
skoleår. 
 



4 Temakveld våren 2015. 
- Sturle har vært i kontakt med Medietilsynet, de skal etter 

planen til Rogaland våren 2015. De har et opplegg som høres 
bra ut som heter «Bruk hue». Opplegget er for både elever og 
foreldre.  

- Dersom man imidlertid ikke skulle få til dette opplegget med 
Medietilsynet, ble det bestemt at man vil droppe temamøte til 
våren. 

- Sturle tar kontakt med noen skoler som har hatt besøk fra 
Medietilsynet, for å høre deres evaluering. 

- Sturle tar nærmere kontakt med Medietilsynet for å 
undersøke aktuelle datoer, samt hvilke klassetrinn opplegget 
skal rettes inn mot. Etter at dette er falt på plass må det tas 
kontakt med rektor for å undersøke om møtet for enkelte 
klassetrinn skal gjøres obligatorisk.  
 

5 Evaluering av FN-marsjen 23. oktober 
- Det er viktig at alle klassekontakter som skal skaffe folk til å 

stille med mat eller selge mat, får beskjed fra FAU om dette i 
god tid. Det er således viktig at oversikt over hvem som er 
klassekontakter på de ulike trinn samt kontaktinformasjon 
ligger tilgjengelig på skolens nettside. Rektor vil legge ut dette. 

- 2 representanter fra FAU var på kjøkkenet, dette var en fordel. 
- 4 fat med mat fra hvert trinn var passe mengde. 
- Det gikk tomt for Gilde grillpølser. Dette må det kjøpes inn mer 

av neste gang. Kyllingpølser var tabbekjøp (som å selge sand i 
Sahara). Sturle har for øvrig en egen oversikt over hva som ble 
anskaffet samt hva som var igjen av mat og brus mv.  

- Mange måtte stå og spise fordi det ikke var nok sitteplasser i 
gymsalen, kanskje kunne det vært mer salg om det var flere 
som kunne satt seg ned.  

- Neste gang det er FN-marsj bør det være bord og stoler både i 
gymsalen og i grendahuset (ikke bare i gymsalen).  

 
6 Spørsmål fra Stavanger Aftenblad (SA) om bruk av ufaglærte lærere 

- Sturle var blitt oppringt fra SA, som hadde blitt kontaktet av 
foreldre ved skolen på grunn av bruk av ufaglærte lærere. 
Sturle opplyste til SA når skolen har anledning til å bruke 
ufaglærte, ut i fra gjeldende regelverk. Det er ikke kommet 
noe avisoppslag, og det antas derfor at SA ikke anså at dette 
var noen aktuell sak. 

- Rektor opplyste at ingen av kontaktlærerne på skolen er 
ufaglærte. Heller ingen av hovedlærerne (dvs. lærere i norsk, 



matematikk og engelsk) er ufaglærte. Kun i korte vikariater, 
f.eks. i forbindelse med farspermisjon, er det benyttet 
ufaglærte, dette er ikke fast ansatte. Skolens bruk er således i 
henhold til hva man har anledning til etter regelverket. 
 

7 Studieturene for 10. trinn. 
- Turene som avholdes er skoleturer, dvs. alkoholfrie 

arrangement. På skoleturer skal det ikke nytes alkohol. 
- Skolen har tidligere (2009) utarbeidet klare retningslinjer 

vedrørende dette. Disse retningslinjene har imidlertid ikke blitt 
utdelt de siste årene. 

- Hvem har ansvar for å videreformidle skolen sine retningslinjer 
til foreldrene, skolen selv eller Polen-komiteen? 

- Rektor vil ta dette opp med Polenkomiteen, og avtale at disse 
retningslinjene skal sendes ut. Skolen må hvert år ta kontakt 
med de ulike Polen-komiteer vedrørende dette. Retnings-
linjene må sendes ut på et tidlig tidspunkt, i god tid før 
foreldrene skal foreta sin bindende påmelding.  

- Det ble og opplyst av rektor at det er lærerne på skoleturen 
som har autoriteten over elevene. Dette bør gjerne gå enda 
klarere frem i forkant av turen, gjerne opplyses på 
foreldremøtet på våren for 9. trinn. 
 

8 Eksamensresultatet våren 2014. Rektor orienterer. 
- Resultatet fra norsk skriftlig lå noe lavt, ellers var det et 

positivt resultat. På bakgrunn av resultatet i norsk skriftlig 
setter skolen skriving som arbeidsfelt på planen for neste 
skoleår.  

- Resultatet sett over flere år viser at snittet har gått noe ned.  
- Vedrørende forskjeller mellom standpunktkarakterer og 

eksamensresultater, er det ingen store gap. 
 

9 § 9-6 i opplæringsloven. Rektor orienterer. 
- Det ble opplyst at det er truffet vedtak i en sak det arbeides 

med. Saken gjelder manglende inkludering. 
 

10 Det psykososiale miljøet. Rektor presenterer et oppsett hvordan 
skolen arbeider med dette.  

- Saken utsettes nok en gang pga. tidsmangel.  
- Saken må settes tidlig på saklista for neste møte for å unngå 

ny utsetting. 
 


