
Møtereferat #3 FAU 20/21 

Tid: 27.01.2021 

Sted: Teams Meeting 

 

Tilstede: Therese Melbo Torgersen (rektor), Karen Elisabeth Øglænd (SFO leder),  

Margrethe Nese (6.trinn), Hege Anita H. Nielsen (5.trinn), Hanne Kristin Laupland 

(4.trinn), Jørn Stangeland (3.trinn), Else-Karin Jensen (2.trinn og SFO) og Unn Iren 

Thorsen (1.trinn). 

Ikke tilstede:   

 

Sak 14/20-21:  Elevundersøkelsen - resultater 

Rektor repeterte resultatene fra i fjor og hva skolen hadde fokus på. 

I år er elevgrunnlaget 5. og 6.klasse (7. går på Skeiane). Gikk gjennom punkter hva skolen er 

fornøyd med og hva vi skal ha fokus på. Skolen har laget plan på hva som skal jobbes med i år. 

 

Sak 15/20-21:  Foreldreundersøkelsen - resultater 

Repeterte resultater fra i fjor og hva en hadde fokus på og hvordan fokusområdene ble jobbet 

med. 

I år var det kjempebra svarprosent, hele 91%. Gikk gjennom resultater og hva vi skal ha fokus på 

i år (elever, foresatte, ansatte og ledelse). Gikk gjennom plan for å få fokus på 

forbedringsområdene. 

 

Sak 16/20-21:  Situasjon i klasse 

Rektor informerer om 5.klasse hvor det jobbes veldig mye med klassemiljøet. Det er en stor 

overgang fra 4. til 5.trinn, og i tillegg har det vært skifte av lærere, skole etc som kan ha bidratt 

til at det er ekstra utfordrende. Enkelte elever har kompliserte relasjoner som gjør det 

utfordrende, så ulike tiltak er satt inn og jobbes fortsatt med. Det har vært jentegruppe, Altona 

veileder i klassemiljøet, det er satt inn ekstra vakt på buss, trinnet har fått byttet klasserom. Det 

er gjennomført foreldremøte med info om klassemiljøet og hvordan det jobbes med 

klassemiljøet. Det er også månedlige møter med foreldrekontaktene for informasjon og 

samarbeid med foreldregruppen.  

 

Sak 17/20-21:  Undervisning gult nivå 

Nå får to kohorter dele uteområde. Det er ikke så stor forskjell på gult og rødt nivå på 

Malmheim siden det er så liten skole. 



 

 

Sak 18/20-21:  6.klasse neste år: Malmheim eller Skeiane? 

Margrethe tar det med foreldregruppa om det er stemning for at 6.trinn starter i 7.klasse på 

Skeiane sammen med Sandved. 

 

 

Sak 19/20-21:  Annet 

 

• Ny disponent på FAU konto. Rektor sender mail til SR bank 

 

• Resultat fra Nasjonale prøver blir gjennomgått på neste FAU-møte 

 

 

Neste FAU møte:  24.02.2021 


