
 

Dato 28.5.2015 
 

Til stede 
 

Sturle Holmen 
Hans Kristian Aasland 
Susanne Bærheim 
Bjørg Nese 
 

Ikke til stede  Steinar Evje (meldt forfall) 
Morten S. Kyllingstad (meldt forfall) 
Gunn Anita Breivik (meldt forfall) 
 
Det var i tillegg gitt beskjed om at verken rektor eller assisterende 
rektor hadde anledning til å delta på møtet. 

Møteleder Sturle Holmen 
Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Natteravnopplegget – hvordan ligger vi an? 
- Sekk og jakker skal nå hentes på Coop Extra, dette fungerer bra.  
- Når man for neste skoleår har besluttet å kutte natteravn-ordning i 

månedene november, desember, januar og februar, innebærer dette 
at vil det være tilstrekkelig at foreldrene på 9. og 10. trinn deltar i 
natteravn-ordningen.  

- Sturle har utarbeidet retningslinjer og sørger for laminering. 
Retningslinjene skal ligge i sekken.  

2 Rekruttering av fire FAU-medlemmer. Ett medlem skal representere SFO. 
Har vi nye medlemmer på plass? 
Følgende nye medlemmer er på plass fra høsten: 

o Liv Skretting (har elev på 5. trinn til høsten) 

o Ludvig Lima (har elev på 3. trinn til høsten) 

o Frode Bjerga (har elev på 4. trinn og 7. trinn til høsten) 

o Bente Thingbø-Støldal – representant for SFO 

I tillegg skal rektor skaffe vararepresentant for SFO-representanten. 
(Sturle, Susanne og Steinar er nå ferdige i FAU.) 



3 Kommunalt FAU. Viktig møtested. Hvem stiller skoleåret 2015/2016.  
- Det ble bemerket at møtene til kommunalt FAU er et viktig møtested, 

og at det her er viktig at Orstad skole stiller med sitt medlem. 
- På første FAU-møtet til høsten velges representant samt 

vararepresentant. 
o Dersom det er møter i kommunalt FAU der verken 

representanten eller vararepresentanten har anledning til å 
stille, må disse få et annet FAU-medlem til å stille på møtet.  
 

4  Ballbingesaken – Gjensidigestiftelsen 
 
Orstad Idrettslag har (i samarbeid med FAU) sendt søknad til Jæren 
Sparebank om midler til nytt dekke i ballbingen i skolegården.  
Hans Kristian har nylig vært i kontakt med banken, og fått opplyst at banken 
skal ha møte i begynnelsen av juni der søknaden vil bli behandlet.  
FAU avventer svar på denne.  
 
Dersom man vil trenge ytterligere midler vil det være anledning til å søke 
Gjensidigestiftelsen om dette. Fristen for dette er 15. september. 
 

5 Målform status 2015 – mulig temakveld høsten 2015? 
- FAU-medlemmene for neste skoleår må vurdere om det er aktuelt å 

ha dette som tema-møte til høsten. 

 
6 Skolens ordensreglement på studietur. Statusoppdatering fra rektor.  

- Rektor har opplyst at ordensreglementet vil bli sendt til leder av 
Polen-komiteen, og det vil samtidig bli gitt beskjed om at dette må 
formidles videre til alle foreldrene på 9. trinn. (Det hadde ikke vært 
foreldremøte for 9. trinn ennå, så dette hadde foreløpig ikke blitt tatt 
opp der.)  

- Det må presiseres overfor foreldrene at det er en alkoholfri tur og 
videre at det er en skoletur hvor det er lærerne som har autoriteten. 
 

7 § 9-6 i opplæringsloven – foreldrerådet skal holdes løpende orientert om 
forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet  
 

- Rektor hadde opplyst til Sturle før møtet at i saken som var nevnt på 
FAU-møtet 23.4.15 (vedr. elev på ungdomsskolen) var det fattet 
vedtak og det var tett dialog med foreldrene.  
 

 
 



Andre forhold av betydning for skolemiljøet: 
 

Trivselsledere 
- Det er kommet opp spørsmål om det er aktuelt for Orstad skole å bli 

med i ordning med trivselsledere, dette for å oppnå et bedre miljø 
ved skolen og samtidig få mer aktiviteter i friminuttene.  

- På nettsiden trivselsleder.no er det en informasjonsvideo hvor det 
fremgår hva trivselsprogrammet innebærer. Dette er et 
aktivitetsprogram som kort fortalt innebærer at enkelte elever leder 
aktiviteter i «store fri». Det må ved hver skole være en voksen 
trivselsleder-ansvarlig.   

- Det er én ordning for barneskoler (småskoletrinn og mellomtrinn) og 
en annen ordning for ungdomsskoler. Ordningen startet i 2009, og pr. 
høsten 2013 var det ca. 880 skoler i landet som deltok på dette. 

- Fra nettsiden fremgår det at skoler som har startet med ordningen 
har oppnådd et høyere aktivitetsnivå, mindre konflikter blant elevene 
samt mer inkludering. 

- Det er 3 skoler i Klepp som er med på dette: 
- Kleppe, Engelsvoll og Tu  

- Videre er det 7 skoler i Time som er med på dette: 
- Bryne, Hognestad, Lye, Rosseland, Frøyland, Undheim samt Lye 

ungdomsskole. 
- FAU ønsker et godt miljø på skolen og stiller seg positive til mer 

aktiviteter i «store fri». FAU ønsker informasjon om hvordan 
ordningen fungerer på skolene i Klepp og Time.   

- FAU ber skolen v/rektor om å sjekke nærmere hvilke erfaringer de 
nevnte skolene i Klepp og Time har vedrørende denne ordningen.  

- FAU ber om at rektor videreformidler denne informasjonen på det 
første FAU-møtet etter sommerferien. 
 

Dagens praksis vedr. at ungdomsskoleelever går hjem i «store fri» 
- Det er tatt opp at man anser det negativt for klassemiljøene på 

ungdomsskolen at elevene går hjem i matfriminuttet.  
- FAU ønsker at skolen prøver å fase dette ut for nye alderstrinn som 

starter på ungdomsskolen. FAU ønsker på sikt at denne ordningen 
skal utgå. FAU oppfordrer skolen til å finne en god løsning på utfasing 
av dette (f. eks. i form av gradvis nedtrapping). 

- Ved utfasing av ordningen er det viktig at denne erstattes med 
miljøfremmende tiltak for elevene. Rektor har opplyst at skolen vil 
forsøke å få til opplegg i grendahuset i matfriminuttet for 
ungdomsskoleelevene, med f.eks. bordtennis/biljard mv. 

 
 



8 Mitt valg 
Saken utgår – tas til høsten. 
 

9 Virksomhetsplan/kvalitetsplan  
Saken ble på forrige møte utsatt på grunn av tidsmangel. Denne saken er 
dermed ikke lenger aktuell for FAU å engasjere seg i. Planen skal opp i 
driftsstyremøtet 16. juni. 
 

Eventuelt  
- Det vises til sak 3 på FAU-møtet 23.4.2015 hvor det ble bestemt at 

man til fremtidige temamøter skulle sende ut «Innkalling» i stedet for 
«Invitasjon». FAU til høsten bør vurdere om man fortsatt likevel bør 
kalle det for «Invitasjon» da FAU ikke kan kreve at foreldre stiller på 
møtet. 
 

- FAU oppfordrer skolen til å ha lett tilgjengelig på hjemmesiden en 
oversikt over ansatte med spesielle stillinger, samt 
kontaktinformasjon til disse. I denne forbindelse ble det nevnt bl.a. 
rektor, assisterende rektor, sosialrådgiver, yrkesrådgiver samt 
helsesøster. Det ble opplyst at det pr. i dag ikke fremgår på skolens 
internettside hvem som er skolens sosialrådgiver. 
 

- Første FAU-møtet til høsten settes i utgangspunktet til torsdag 3. 
september, kl 19-21. Bjørg har ansvar for å videreformidle dette til de 
nye medlemmene.  
 
 

 


