
Møtereferat #4 FAU 20/21 

Tid: 24.02.2021 

Sted: Teams Meeting 

 

Tilstede: Karen Elisabeth Øglænd (SFO leder),  

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:  Therese Melbo Torgersen (rektor), Margrethe Nese (6.trinn) 

 

Sak 20/20-21:  Nasjonale prøver - Resultater 

Resultater for de nasjonale prøvene for 5.trinn er analysert og gjennomgått. Det gjennomføres 

prøver i lesing, regning og engelsk. Malmheim har hatt færre enn 9 elever som har gjennomført 

de nasjonale prøvene som fører til at resultatene blir «prikket», det er altså for få resultater for 

at de blir offentliggjort. Det er også vanskelig å analysere resultatene da det er så få elever. 

Foreldre får resultater for sitt barn og sammenlignet med gjennomsnittet for Sandnesskolen. 

I forbindelse med ny læreplan så skal det utarbeides nye nasjonale prøver. 

 

Sak 21/20-21:  Tilsettinger neste skoleår 

Det er lyst ut 4 vikarstillinger. En lærer er overført fra Iglemyr skole hvor det er overtallige 

lærere fordi elever flytter til Kleivane skole (ny skole). Mange søkere og intervjuer på 3 

vikarstillinger er startet. 

 

Sak 22/20-21:  Leirskole 

Det er booket leirskole på Gullingen mange år fremover.  

Neste års 7.trinn drar i uke 22 i 2022.  

I 2023 skal 6. og 7.trinn på leirskolen i uke 6.  

I 2025 skal 6. og 7.trinn på leirskolen i uke 5.  

I 2027 skal 6. og 7.trinn på leirskolen i uke 6. 

 

Sak 23/20-21:  FAU konto 

For å overføre rettighet til å disponere kontoen i SR-bank må trolig Therese ta kontakt med 

banken.  FAU må vurdere å opprette organisasjonsnummer for å få rettighet til en konto som 

kan disponeres av økonomiansvarlig. 



 

 

Sak 24/20-21:  Annet 

17.mai komite har normalt oppstart planlegging i februar/mars, men avventer nå info fra 

kommunen. 

Det samme gjelder andre dugnader vi normalt har hatt. 

 

 

 

Neste FAU møte:  07.04.2021 


