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Saker 

Sak Omtale 

1 

 

Tildeling frå Sandnes Sparebank sitt gåvefond – innkjøp. 

Viser til tidlegare referat frå møte 28.11.17. FAU søkte om full pott,  60 000 kr og 

har fått dette. Ein del er bestilt inn allereie, noko er under bestilling.  

2 

 

Elevundersøkinga. 

Rektor orienterer om resultata frå denne. Mykje bra – det ser ut til at elevane på 

Orstad skule trivast i stor grad. Nokre utfordringar på enkelte trinn – men ein er 

merksam på dette og tek tak i dette.  Undersøkinga viser forbetring når ein 

samanliknar med elevundersøkinga frå i fjor, mtp. mobbing. Rektor viser til 

innmelde saker – det er lite mobbing på Orstad. Skulen er likevel merksam på å 

halde fram med dette arbeidet – viser til sak 4.  

 

Noko som går att, er at elevane opplever lite elevmedverknad, og dette går att på 

fleire trinn. Her kan det vere ulike årsakar, t.d. at ein driv med elevmedverknad, 

men at elevane kanskje ikkje er medvitne om at det er nettopp dette. Det blir 

vurdert om dette kan vere aktuelt som satsingsområde. FAU meiner det er viktig 

at elevane forstår omgrepa og ordlyden når dei svarer på undersøkinga. Viser óg 

til resultata frå foreldreundersøkinga på dette punktet.  

 



Andre resultat som rektor trekkjer fram er det fysiske læringsmiljøet, som er 

relativt dårleg. Dette heng saman med tilstanden på bygget, i første omgang 

toaletta. Dette blir tatt tak i. Rektor skriv ei behovsanalyse – óg på bakgrunn av 

det elevane har meldt på elevundersøkinga.  

3 Foreldreundersøkinga. Korleis auke deltakinga? 

Rektor orienterer om ein del av tala. Her er det 49 % deltaking – både FAU og 

rektor ynskjer at deltakinga skal opp. Framgang frå i fjor – då var 

deltakingsprosenten på litt over 30 %.  

 

FAU diskuterer nokre framlegg til tiltak: 

1. Passord og brukarnamn må ut til alle føresette utan ein treng å måtte etterlyse 

dette. Rektor skal følgje dette tettare til neste år.  

2. Kan det vere ei løysing å svare sjeldnare? T.d. annakvart år? Kjem tilbake til 

dette.  

3. Å legge til rette for å svare på skulen når ein er på foreldresamtale, t.d. setje av 

dei siste 10 minutta til å svare på ein iPad.   

4. Undersøkinga er frivillig, men kanskje skulen kan vere endå tydelegare på at 

ein sterkt oppmodar at dei føresette svarar på undersøkinga? 

 

Rektor orienterer elles om at resultata er stort sett gode, dei føresette opplever i 

stor grad at Orstad skule er ein trygg skule – og ein ligg rimeleg høgt elles.  

Ein ser óg ein samanheng når det kjem til elevundersøkinga og synet på 

elevmedverknad. Viser til sak 3.  

Skulen si handtering av mobbing: Snitt på 4 (5 er det beste her). Skulen har eit 

mål om høgare tal her.  

 

Når det kjem til FAU i denne undersøkinga, så er tala litt ujamne. FAU tolkar det 

dit at dei føresette gjerne opplever at det er enkelt å ta direkte kontakt med 

lærarane og leiinga, noko som er bra. FAU kan likevel gjere seg litt meir synlege, 

mellom anna med å informere på foreldremøta at ein har vervet. Då vert det 

gjerne lettare å ta kontakt om det skulle vere noko.  



4 Psykososial plan for Orstad skule. 

FAU har lese denne, rektor orienterer kort om planen. FAU har nokre 

kommentarar, mellom anna når det kjem til korleis ein skal arbeide med elevane 

og bruk av sosiale medium. Viktig å hindre utanforskap. FAU diskuterer ulike 

forslag til korleis ein jobbe med dette inn mot dei føresette i første omgang, t.d. 

at klassekontaktane kan ta dette opp på foreldremøta.   

Utover dette synest FAU planen ser bra ut.  

5 Polentur. Gjennomgong av revidert skriv. 

FAU blir orientert om endringane som er gjort etter innspel frå FAU på møtet 

28.11.17. Viser til referat. Rektor sender skrivet vidare til klubben og Driftsstyret.  

Ein kommentar frå FAU her: Reglar for turen bør utarbeidast i samråd med den 

enkelte klassa og lærar, for å tilpassast gruppene.  

6 Kommunalt FAU. 

Her har det ikkje vore møte sidan førre FAU-møte. Neste møte her er 6.2.18. 

Utover det, viser til sak tatt opp på FAU 28.11.17 angåande internettkvaliteten. 

Her kan rektor informere om at det er sett i gong ein kartleggingsprosess for å sjå 

kor problema ligg, og for å då kunne utbetre dette.    

7 Temakveld med elevar og foreldre. 

Torsdag 15.3.18 blir det temakveld i samarbeid med Frøyland og Orstad kyrkje.  

Det blir for elevar og foreldre frå 5.-10. trinn. Gino Bless kjem og har 

temakvelden, som er mot mobbing. Det blir foredrag og nokre songar.  

Inger Lende Sandve frå Frøyland og Orstad kyrkjelyd orienterer FAU om dette. 

Når det kjem til finansiering, så jobbast det med å få tak i sponsorar. Skulen 

dekkjer noko, kyrkja noko. 

Informasjon om kvelden kjem ut om kort tid.   

8 Kalbergskogen 

Skulen/rektor har blitt kontakta av ei aksjonsgruppe som jobbar for å verne 

Kalbergskogen, og som ynskjer skulen si støtte her.  

FAU kjenner ikkje saka og detaljane kring dette godt nok, så ein kjem fram til at 

saka sendast vidare til Driftsstyret. Skulen brukar området mykje, og FAU er 



einige om ein i utgangspunktet er positive til å verne om friluftsområda som er i 

nærleiken.   

9 Skulegenserar 

FAU har fått tilsendt informasjon om skulegenserar. FAU seier i utgangspunktet 

nei til dette, sidan ein ikkje ynskjer å fremje kjøpepresset.  

FAU blir likevel einige om å la elevrådet få kome med innspel, men FAU tek ei 

endeleg avgjerd etter dette. Rektor tek kontakt med elevkontakta.  

 

Når ein er inne på dette med kostnadar, så diskuterer FAU dette med 

skulefotografering. Dette blir ev. ei sak ein tek opp i neste runde, om ein skal 

vurdere kor ofte ein skal ha dette. Forslag her er 1., 3., 7. og 10. trinn.  

10 Eventuelt. 

Rektor informerer om arbeidslivsfaget. Her har skulen fått til ein avtale med 

Øksnevad næringspark, og ein ser for seg at kanskje andre skular kan vere med. 

Det er svært gode tilbakemeldingar frå arbeidsgjevarar når det kjem til 

Orstadelevane. Arbeidslivsfag er ikkje berre industrifag – men óg andre bransjar. 

Viktig med ei anna fagtilnærming enn berre den reint teoretiske. 

 

Neste 

møte 

Tysdag 17.4 kl 18.30.  

 

 

 

 


