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1.  Informasjon fra skolen:  
 

1.1 Utdeling av covid-tester før skolestart gikk fint og det har ikke 
vært noen nye smittetilfeller hos ansatte eller elever så langt i 
år. Skolen er på gult nivå foreløpig fram til 14. januar. Rektor 
forteller at oppstart av skolen har gått bra og at alle er ved 
godt mot. Høsten 2021 var krevende, men vi kom oss gjennom 
på en god måte. Rektor er stolt av innsatsen til elever, 
foresatte og lærere. 

1.2 Resultat fra de nasjonale prøvene er klar og finnes her: 
Nasjonale prøver 5. trinn – resultater (udir.no). Porsholen 
skole ligger over gjennomsnitt i engelsk (55 skalapoeng sett 
opp mot 51 poeng i Sandnes kommune). I lesing ligger vi helt 
på gjennomsnittet og lik linje som både Sandnes kommune og 
landsgjennomsnittet for øvrig på 50 skalapoeng. Vi ligger 
under gjennomsnitt på regning med 48 skalapoeng (opp mot 
50 poeng i kommunen). Skolen jobber med å finne ut hva som 
er årsak til resultatene i regning. Det meldes også at elevene vi 
har «levert» til 8. trinn (som også har nasjonale prøver) har 
gode resultater, og har hatt et målrettet og positivt løft innen 
lesing sett opp mot resultatene de hadde forrige nasjonale 
prøve på 5. trinn. Skolen er veldig fornøyd med dette. 

1.3 Økonomi: Skolen vet ikke enda hvordan årets budsjett vil se ut, 
men det forventes at det blir relativt likt forrige års budsjett. I 
2021 gikk skolen med overforbruk. Dette for å opprettholde 
lovpålagte oppgaver. Budsjettet for 2022 ligger klart i februar 
og skal da gjennomgås i SU. 

1.4 Det blir omrokkering i lærerstaben knyttet til 2. og 6. trinn i 
januar og februar. En lærer skal ut i pappapermisjon og det er 
ansatt en ny lærer som skal starte 1. mars. De berørte trinnene 
og foresatte har fått informasjon om hvordan dette påvirker 
dem. I perioden fra januar til mars vil skolen derfor ha noe 
redusert bemanning. Rektor og avdelingsledere skal avhjelpe 
med undervisning i denne perioden. Skolen har også knyttet til 
seg to tilkallingsvikarer i denne perioden. 

1.5 Skolen har fått pålegg fra Statsforvaltaren iht til brudd på 
lærernormen.  
Lærernormen stiller krav til en øvre grense for antall elever per 
lærer. Gjeldene gruppestørrelse skal være 15 elever på 1-4. 
trinn og 20 på 5.-7. trinn. Gruppestørrelse er en indikator som 
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viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor 
ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt 
norsk ikke regnes med.  
Rektor understreker at Porsholen har god lærertetthet og god 
kvalitet på undervisningen. Årsaken til avviket er at 
ressursbruk i forhold til spesialundervisning. Dette for å holde 
lovpålagte oppgaver etter § 5 – 1 (Opplæringsloven). 
Avviket for 2021/2022 er gruppestørrelse 16 elever på 1.-4. 
trinn (skulle vært 15) og gruppestørrelse 22 elever på 5.-7. 
trinn (skulle vært 20). 
 
(NB! Lærernormen viser til lærertetthet på skolen og ikke til 
klassestørrelse/gruppestørrelse).  

2.  Kaldt vann i dusjene i gymsalen/idrettshallen  
 
Det er kommet inn melding om at dusjene i idrettshallen har vært så 
kalde at elever ikke ønsker å dusje der. Rektor har vært i kontakt med 
vaktmesteren i hallen og utfordring rundt temperatur skal være løst.  
 

 

3.  Oppmøte på skolen under gult nivå 
 
Årsak til at elevene våre skal møte opp 08.15 er for å minimere kontakt 
på tvers av kohortene. Nå som vi er på gult nivå er en klasse en kohort 
(med mulighet for samhandling med annen kohort på trinnet).  
 

 

4.  Neste FAU-møte avholdes 01.02.2022 Stine Mari 
Nesheim Wiig  

 


