
 

Dato 2.10.2014 
 

Til stede 
 

Sturle Holmen 
Susanne Bærheim 
Steinar Evje 
Gunn Anita Breivik 
Morten S. Kyllingstad 
Bjørg Nese 
 
Rektor Knut Norddal deltok på sak 5,6 og 8, samt svarte på 
spørsmål vedrørende sak 3 

Ikke til 
stede 

Hans Kristian Aasland 
Laila Karin Hagetun Bore 

Møteleder Sturle Holmen 
Referent Bjørg Nese 
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Kommentarer til forrige referat? 
- Ingen hadde noe å bemerke.   

 

2 Temakveld høsten 2014  
- Det ble besluttet temakveld i høst vedrørende  

«Frafall videregående skole». Klepp kommune kommer dårlig 
ut på denne statistikken. Hva skyldes frafallet i vgs.?  
Hvordan kan vi foreldre bidra til å redusere dette frafallet, dvs. 
hvordan kan vi unngå at dette skjer for eget barn?  

- Temakvelden vil være rettet mot mellomtrinn og 
ungdomstrinn. 

- Steinar, Morten og Susanne prøver å skaffe foredragsholdere 
fra henholdsvis Klepp kommune, Bryne vgs. og fra 
næringslivet. 

- Vi prøver å få det til i uke 47 (torsdag 20.11.eller onsdag 19.11).  

- Sturle er ansvarlig for å lage invitasjoner.  



- Det ble videre nevnt at temaet «Nettvett» er aktuelt med 
hensyn til temakvelden til våren, og at man da gjerne ønsker å 
få Medietilsynet til å komme å ha foredrag.  
 

3 Leksefri? Er det ønskelig? Hva mener FAU? 
FAU har mottatt et innspill hvor det ble vist til artikkel hvor det 
fremkommer manglende lovhjemmel for hjemmelekser, samt en 
artikkel som viste eksempel fra Sverige at karakterene gikk opp når 
de innførte leksefri.  
 

- FAU anser at dersom man skal kutte leksene men lære like 
mye, så er alternativet lenger skoledag. FAU anser det ikke 
ønskelig å innføre leksefri med det antall undervisningstimer 
som er i dag. 

- For enkelte elever er det viktig med avbrekk før leksene gjøres. 
Andre elever ønsker gjerne å ha muligheten til å kunne gjøre 
leksene på skolen før de går hjem. 

- FAU anser at lekser skal gjelde repetisjon av tema eleven har 
fått undervisning i på skolen.   

- FAU anser det viktig med tilpasset opplæring, og tenker det 
dermed bør være ulike nivå/ulike mengder lekser.  

- FAU anser det som positivt om elevene på mellomtrinn og 
ungdomstrinn har mulighet til å kunne gjøre leksene på skolen 
dersom de ønsker det.  

 
- Rektor orienterte om at klasserommene ikke blir låst når 

elevenes skoledag er ferdig, dørene låses gjerne i 16-tiden. 
Elevene som ønsker det har således mulighet til å gjøre 
leksene i klasserommet etter skoletid.  

- Det ble videre opplyst at lærerne på ungdomsskoletrinnet på 
tirsdag og torsdag er tilgjengelige for sine elever til kl 1530. 

 
- I tillegg orienterte rektor om ny ordning vedrørende 

leksehjelp. Det har vært en regelendring, dermed ikke lenger 
tilbud til alle 1.-4. klassinger. Skolen styrer den nåværende 
ordningen og vurderer hvem som har mest utbytte av 
leksehjelpen, og gir tilbud til disse. Foreldre (med barn på 
2.-10. trinn), som anser at sitt barn har stort behov for 
leksehjelp, kan ta kontakt med rektor/skolen. 
 



4 Evaluering av FAUs orientering på foreldremøtene i høst 
- Informasjon var gitt på samtlige trinn. Det ble vurdert som 

nyttig å gi denne informasjonen.  
- Det ble bestemt at dette skal gjøres på høstens foreldremøter.  
- I tillegg ble det bestemt at man på våren skal sende ut SMS til 

de foresatte hvor det informeres om at de som ønsker å være 
med i FAU fra neste skoleår tar kontakt.  
 

5 FN-arrangementet 23. oktober 
- FN-marsj fra kl 1630 med påfølgende kafé i gymsal og 

grendahus. Salg av pølser, brus, kaker/rundstykker samt kaffe/te. 

- Morten & Sturle foretar de nødvendige innkjøp. 
- Bjørg lager oversikt som skal sendes ut til klassekontaktene 

(vedr. hva som trengs av mat og personer til salg/rydding). 
- Det ble fordelt hvem som tar kontakt med de ulike trinn. 

(Susanne: 1. og 2., Gunn 3. og 9., Bjørg 4., 5., 7. og 10., Steinar 6. og Sturle 8.)  

- Rektor lager og sender ut invitasjoner 
 

6 Målform. Fylkesmannens tilsyn og endelige tilsynsrapport. Rektor 
orienterer. 

- Kravene knyttet til målform gjelder 1.-7. trinn. Ved skriftlig 
arbeid skal elevene deles etter målform / være i egen 
målgruppe.  

- Etter tilsynet fikk skolen først en foreløpig rapport som de ga 
sine kommentarer til. Deretter fikk de en endelig rapport, med 
frist 1.9., som de også besvarte. Rektor opplyste at skolen 
tidligere denne uken har fått tilbakemelding om at tilsynet er 
avsluttet. (Dvs. at Fylkesmannen er fornøyd med svarene.) 

- Rektor opplyste for øvrig at det var utfordringer når det var 
trinn med svært få nynorsk-elever (f.eks. 2-3 stk). Bl.a. er 
refleksjoner best å foreta i lag med mange andre hvis eleven 
skal få mest utbytte. 
 

7 Eksamensresultat våren 2014. Rektor orienterer. 
- Det ble utdelt en oversikt over eksamensresultatene. For øvrig 

utsettes saken til neste FAU-møte pga. tidsmangel.  
 

8 Endring i skoleruta. Rektor orienterer. 
- Rektor opplyste at skolen ca. hvert 3. år gjennomfører en 

studietur. Dette kan skolen klare å få til 17.-19. april, forutsatt 



at de endret planleggingsdagen fra 14. november til 17. april. 
Rektor hadde tatt kontakt med leder av FAU og leder av 
driftsstyret og orientert om dette. 

- Det ble kommentert at dette ikke var behandlet på FAU-møte, 
selv om det på skolens nettsider fremkom at det var i samråd 
med FAU. Det ble videre vist til at det på skoleruta 
fremkommer at endringer skal skje i samarbeid med skolene 
sine rådsorgan. Det ble også vist til artikkel i Jærbladet i august 
i år hvor det fremkommer at det er problem for foreldre når 
barnehage, SFO og skole planlegger på ulike datoer. 
Kommunalsjef Trond Roy Pedersen uttalte i artikkelen at de vil 
sørge for full samkjøring.  

- Det ble nevnt at skolen burde gi tilbud om SFO til dem som får 
problemer når planleggingsdager endres slik at det blir ulikt 
barnehagenes planleggingsdager. 

- Det ble videre stilt spørsmål ved hvor grensen går med hensyn 
til når saker skal fremlegges for FAU sine medlemmer og når 
det er tilstrekkelig å kontakte FAU-leder. 

- Rektor opplyste at selv om det i utgangspunktet er samkjøring 
av planleggingsdager, har rektor et visst spillerom. Endringer 
ligger innenfor styringsretten. Rektor ga uttrykk for at dersom 
det er foreldre som får problemer og disse tar kontakt, vil han 
vurdere om det er mulig om det kan gis tilbud om SFO til disse. 
  

9 § 9-6 i opplæringsloven. Rektor orienterer. 
- Saken utsettes til neste FAU-møte pga. tidsmangel. 

 
10 Det psykososiale miljøet. Rektor presenterer et oppsett hvordan 

skolen arbeider med dette.  
- Det ble utdelt et skriv tilknyttet dette. For øvrig utsettes saken 

til neste FAU-møte pga. tidsmangel. 
 

 

 


