
 

Dato 5.11.2015 

Til stede 
 

Hans Kristian Aasland 
Gunn Anita Breivik 
Bente Thingbø-Støldal 
Ludvig Lima 
Liv Skretting Aas 
Frode Bjerga 
Bjørg Nese 
 
Sak 1, 3 og 6 ble først gått gjennom av FAU-medlemmene før rektor 
Knut Norddal ble kalt inn. Rektor deltok deretter fra og med sak 2-9. 
  

Ikke til stede Morten S. Kyllingstad (meldt forfall) 
 

Møteleder Hans Kristian Aasland 
 

Referent Bjørg Nese 

 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Status vedrørende nytt dekke i ballbingen og avklaring videre prosess 
- Vedr. søknad hos Gjensidigestiftelsen vil vi få svar i desember.  
- Etter forrige FAU-møte var avholdt kom det frem at Orstad IL hadde sendt 

egen søknad til Klepp Sparebankstiftelse om midler til annet prosjekt. På 
bakgrunn av dette er det bestemt at det ikke sendes søknad om midler til 
ballbingen hos Klepp Sparebankstiftelse i denne søkerunden.  

- Dersom vi ikke får midler fra Gjensidigestiftelsen må man ta grep i god tid 
slik at det kan søkes om midler til våren hos Klepp Sparebankstiftelse, 
enten alene eller i lag med andre. Skal man søke alene må man ha eget 
organisasjonsnummer.  

2 Info om ny nettside for Orstad skule  
- Foreløpig var rektor mer fornøyd med den forrige nettsiden, det er mer 

omstendelig å legge ut ting på den nye siden, og dokumenter ligger nå litt 
mer «skjult», men man satser på at dette blir bedre etter hvert.  

- Det ble gitt beskjed om at de som tidligere har abonnert på nyheter på 
nettsiden ikke lenger får meldinger om nyheter. På grunn av ny nettside 
må man abonnere på nytt. Det ble avtalt at rektor sender SMS til alle 
foreldre og orienterer om at man må abonnere på nytt. Man kan abonnere 
på nyheter på det enkelte trinn, og man kan og abonnere på nyheter på 
FAU sin side. 

- Hans Kristian har lagt ut møtereferat og kontaktinformasjon mv. på FAU sin 
side.  
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Nytt fra kommunalt FAU  
 
Gunn Anita refererte fra møtet i kommunalt FAU 29.10. 
 
Vedr. Hjem – skole – samarbeid – hvert enkelt FAU var oppfordret om å 
gjennomgå punkt 7 og 8 i vedtaket fra Hovedutvalget 20.8.  
 

Pkt. 7: Hvordan kan FAU ved den enkelte skole knytte kontakter for å lære av 
andre FAU?  

 Orstad FAU anser at kommunalt FAU må være en grei arena for et slikt 
samarbeid  

 Det er nok møter slik det er i dag  

 Der det er utarbeidet gode brosjyrer og lignende bør man ha større fokus 
på å dele dette på kommunalt FAU 
 

Pkt. 8: Hvert samarbeidsutvalg/driftsstyre skal høsten 2015 gjennomføre en 
egenvurdering av hvordan samarbeidet hjem-skole fungerer. Dette ble ikke 
diskutert nærmere. 

 
Vedr. Lekser og foreldreopplæring. Etter pkt. 2 i vedtaket fra Hovedutvalget 20.8. 
er det bestemt at hver skole skal tilby foreldrekurs i oppfølging av lekser og læring. 
Orstad FAU anser at det er viktig at man holder fast ved at oppfølging av lekser 
fortsatt tas opp i foreldremøter slik det i stor grad gjøres i dag, og at viktigheten av 
gode rutiner formidles til foreldrene. Foreldrekurs om oppfølging av lekser må gis 
til foreldre som ber om dette. Samtidig bør skolen tilby foreldrekurs til foreldre i 
tilfeller der skolen anser at dette kan være nyttig.  
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4.2 

Saker fra foreldre 
 
Mulighet for abonnement-ordning på frukt – rektor informerer 
 
På forrige FAU-møte ble det tatt opp at det var kommet spørsmål om mulighet for 
abonnement-ordning på frukt på skolen.  
 
Rektor hadde sjekket med skolene ved Frøyland, Bore og Engelsvoll hvordan deres 
erfaring var med skolefrukt-ordningen. Ved Frøyland var det få som benyttet 
tilbudet, mens ved Bore og Engelsvoll syntes de dette var en grei ordning.  
 
Det ble bestemt at man starter dette som en prøveordning etter jul, dvs. 
prøveordning for et ½ år, og ut i fra erfaringene man da får bestemmer man om 
man ønsker å fortsette tilbudet neste skoleår.  
 
Det ble bestemt at man går ut med et tilbud om at de som ønsker det kan bestille 
skolefrukt 2 dager pr. uke, mandag og onsdag. Frukten leveres samtidig med 
melken. Rektor vil lage et skriv om tilbudet som sendes ut til foreldrene.  
 
Mulighet for skolejuice – rektor informerer 
 
Skolejuice-ordningen fungerer slik at man enten kan abonnere 5 dager eller ingen 
dager. Dette er det samme som ordningen for melk. På Orstad er det i dag tilbud 
om lettmelk, kakaomelk og laktosefri melk, men ikke tilbud om juice.  
 



Dersom man skal ha et tilbud om skolejuice er man nødt til å gi tilbudet til alle, 
skolen har ikke anledning til kun å gi dette tilbudet til dem som ikke tåler melk. 
 
Pr. i dag er det problemer med at unger som ikke har bestilt kakaomelk tar dette i 
stedet for vanlig melk som foreldrene har bestilt. Da oppstår det problem med at 
det blir for få kakaomelk til dem som har bestilt det. Rektor ser for seg at dette 
problemet vil kunne øke dersom man har tilbud om juice – unger tar juice som er 
bestilt til andre, og de som har bestilt juice ikke får det de har bestilt. Rektor 
ønsker ikke at det skal brukes ressurser på dette. 
 
Man antar videre at det vil være mange foreldre som vil oppleve uønsket press fra 
ungene sin om at de heller vil ha juice enn melk. 
 
Det ble bestemt at man ikke ønsker å utvide skolens tilbud til å omfatte skolejuice. 
Elever som ønsker juice må således ha dette med seg hjemmefra.  
 

5 Aktiviteter for 1.-7. trinn i matfriminuttet – ønske om igangsetting av organisert 
lek 
 
På forrige FAU-møte opplyste rektor at de var kommet i gang med aktivitetskasse, 
og at de senere ville vurdere om de ville gå et skritt lenger.  
 
Det ble formidlet fra FAU et ønske om at man også kom i gang med organisert lek. 
Rektor sin tidligere innhenting av erfaringer fra andre barneskoler som har satt i 
gang med organisert lek var svært positiv, og derfor ønsker man at dette startes 
også ved Orstad. Det antas at dette vil ha en positiv effekt for det sosiale miljøet. 
Tilbud om organisert lek vil gjøre det lettere å inkludere unger som det er risiko for 
at går alene i matfriminuttet. 
 
Rektor vil ta det opp med miljøterapeuten Linda at det ønskes igangsetting av 
organisert lek, og de eldste ungene (unger på mellomtrinnet) vil da få være med 
på å organisere dette sammen med miljøterapeuten.   
 

6 Evaluering av FN dagene 
 

- FAU (ca. 5-6 stk.) møtte kl. 16, dette var nødvendig særlig på første samling 
for å rekke å bli ferdig med å rigge bord/stoler samt lage kaffe/saft mv. 
Viktig at FAU også tar hovedansvar for oppvask og rydding i etterkant. 

- Veldig viktig at man i tillegg til å bruke foajeen også bruker og rigger til 
kirkestua 

- Vi hadde 3 salgsbord i foajeen + 1 i kirkestua, dette fungerte bra 
- Vi hadde samme pris på alt, kr 10, dette var en fordel 
- Vedrørende mat: 

o Vi hadde 4 fat rundstykker + 3 fat kake/gjærbakst mv + 1 fat 
glutenfri kake. Det burde vært et ekstra fat med kake/gjærbakst fra 
hvert trinn på samlingen 1.-6. trinn 

o På samlingen for 7.-10. trinn burde det vært 3 fat rundstykker, 5 fat 
kake/gjærbakst + 1 fat glutenfri kake pr. trinn. 

- Vedrørende kaffe: 
o Det burde vært 25 liter på samlingen 1.-6. trinn (vi fikk for lite).  
o På samlingen for 7.-10. trinn er det nok med 20 liter 



o Det var ikke sagt noe til selgerne om det skulle være gratis med 
påfyll, dette ble praktisert forskjellig. Det burde vært tydeligere at 
det var kr 10 pr kopp.   

 
Rektor opplyste at det var et overskudd på ca. 32 000 til prosjektet!  
 
Det var ellers kommet innspill på at det for samlingen for 7.-10. trinn var ønskelig 
at flere av elevene hadde vært framme. Enkelte trinn hadde kun noen få av sine 
elever framme. Rektor skulle videreformidle dette. 
 

7 Status temamøte 11. november – Hva ordner FAU? 
 
Hans Kristian ønsker velkommen. Bente fikser blomster til foreleserne.  
 

8 Rektor orienterer om saker vedrørende skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9a-6 
 
Rektor opplyste at det er ingen nye saker om mobbing/krenking. Rektor har videre 
nettopp tatt opp med lærerne hvordan de jobber med de sosiale målene. 
 

9 Eventuelt 
 
Spørsmål fra foreldre – mulighet å være tilstede i undervisningen 
Rektor opplyste at han i utgangspunktet var skeptisk til dette. Det var viktig at 
årsaken/intensjonen med å være tilstede var klarlagt. De som ønsker å være 
tilstede i undervisningen må således ta dette opp med rektor. 
 
Nasjonal prøve i regning for 8. trinn – spørsmål om oppfølging 
Rektor opplyste at det først er i månedsskiftet november/desember at 
resultatet/mestringsnivået er klart. Først da man kan tolke resultatet og vurdere 
om det må gjøres nødvendige grep. 
 
Sak fra rektor: Avspasering 22. desember for elever og lærere 
Rektor opplyste at FN-arrangementet er obligatorisk for lærerne og elevene og at 
han derfor ønsker å la lærerne og således også elevene få avspasere. Dette ønsker 
han siste skoledag før jul, dvs. den 22. desember. Det ble presisert at SFO vil være 
åpen denne dagen. FAU syntes at avspasering 22. desember hørtes greit ut. 
 
Sak fra rektor: SFO – ønske om stengt lille julaften og heller åpent 1. juli 
SFO er egentlig stengt hele juli. Neste år er 1. juli en fredag. Rektor ønsket å foreta 
en bytting av dager, dvs. å ha stengt lille julaften 23. desember og i stedet ha 
åpent fredag 1. juli. FAU syntes dette hørtes greit ut.  
  

Neste FAU-møte: 26. november. 
 


