
SAKSLISTE FAU WILDS MINNE SKOLE 18. FEBRUAR 2021 

Tilstede: rektor, FAU-leder Tone Mehren, representanter fra 1a, 1b, 2b, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 7a  

SAKSNR SAKER OG REDEGJØRELSE KOMMENTARER/VEDTAK 

SA09-2021 Godkjenning av referat og runde  Referatet er godkjent 

SA10-2021 Skoleutbygging/Innspillsperiode/samhandlingsavtale 

Kort orientering fra rektor vedr. oppstart for prosjekt 
rom- og funksjonsprogram. Innspillsperioden er fra i dag 
10. februar til 1. mars. 

Innspillsmuligheter:  

Wilds Minne - Ny skolebygning (office.com) 

Wilds Minne - Innspill nærmiljø, idrett, kultur, foreldre, 
lag/forening (office.com) 

Norkonsult, programmering; finne ut hvilke behov som 
må møtes. Norkonsult har opprettet 6 brukergrupper 
med ulikt tema, bred medvirkning. En av 
brukergruppene består kun av elever.  

Alle elever blir også involvert gjennom oppgaver som 
gjøres i hver enkelt klasse.  

Ca 6 personer i hver gruppe. 

Innspillsdokument, sendt på mail fra rektor, åpent for 
alle til å gi innspill, gjerne også til hvordan skolebygget 
kan brukes kveldstid også.  

Rektor og Jørgen Nodeland (nestleder FAU) sitter i 
prosjektgruppa.  

Norconsult lager rapport etter innspill fra alle grupper, 
som går til arkitektene. 

 

 

Rektor sender lenke til 
innspillsdokument på nytt.  

 

FAU-representanter kan legge ut lenken 
på de ulike facebook-gruppene.  

SA11-2021 Ny nasjonal rammeplan for SFO 

Gjennomgang av utkastet til ny rammeplan for SFO, slik 
at FAU er orientert om dette arbeidet (v/Hanne 
Andersen-Steinsland). 

Bakgrunn: 

Evaluering av landets SFOer viser store variasjoner. Ny 
rammeplan for SFO er nå på høring, med frist 
16.03.2021. (https://hoering.udir.no/Hoering/v2/1578)  

Rammeplanen skal tre i kraft fra høsten 2021 med mål 
om å sikre god kvalitet i SFO uavhengig av hvor en bor 
og hvilken skole en går på. Planen har status som 
forskrift med hjemmel i opplæringsloven, samtidig gir 

Hvordan kan FAU involveres i arbeidet 
med implementering av den nye 
rammeplanen?  

Kan vi invitere inn leder for SFO, og 
høre hva som allerede er tenkt?  

Viktig at et evt utvidet SFO-tilbud ikke 
medfører store ekstrakostnader. 

 

Forslag videre:  

Danne en liten arbeidsgruppe (FAU 1.-
4.trinn?) som tar denne saken videre 
sammen med rektor og SFO-leder. Evt 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k8olzk8A9ESmtesitFgVqq3zt3O5tGRCqKK7BQDJWc1URTY4MFlFTlIxMFpNOTZRUExKQlBDRFpaSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k8olzk8A9ESmtesitFgVqq3zt3O5tGRCqKK7BQDJWc1UREM4UlRFMjVTWkI4WDg2QzFKUzNSQ0c4Ui4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k8olzk8A9ESmtesitFgVqq3zt3O5tGRCqKK7BQDJWc1UREM4UlRFMjVTWkI4WDg2QzFKUzNSQ0c4Ui4u
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/1578


den rom for lokale tilpasninger. Den er en del av 
regjeringens satsning på SFO.  

Felles diskusjon/innspillsrunde ift hvordan FAU på WM 
kan involveres i arbeidet med å implementere denne 
rammeplanen for SFO på vår skole. 

Innspill fra rektor; SFO har årsplan som følges, som 
internt dokument. SFO-leder Åshild ønsker å 
samarbeide med FAU rundt dette.  

invitere inn eksterne med erfaring, 
f.eks. Linda Farestad og Nina Naalsund 
som etablerte KRAS noen år tilbake?  

Hanne Andersen-Steinsland melder seg 
til gruppa. Lene Klingenberg kan tenke 
seg å gå inn i gruppa, men må da ut av 
gruppa som skal jobbe med 
verdigrunnlaget.  

Oppfordring: trenger 2-3 personer som 
vil gå inn i denne gruppa. Meld 
interesse til Tone og/eller Øystein.   

SA12-2021 17 mai 

6. trinn har ansvar. Mye tyder på at det ikke blir et 
fysisk arrangement.  

 

Foreløpig uklart hva som blir løsningen. 
6. trinn har dannet komité, og holder i 
dette. 

SA13-2021 Verdigrunnlag 

En har meldt seg til å være med i gruppen. Avklare om 
flere kan tenke seg å bidra. Avklare oppstart av 
arbeidet.  

Denne saken settes på vent til høsten.  

Oppfordring: trenger 2-3 personer til 
Verdigrunnlag-gruppa. Meld interesse 
til Tone og/eller Øystein.   

SA14-2021 

 

Skjermbruk 

Innspill fra rektor/SFO. Mye tyder på forhøyet 
skjermbruk nå enn tidligere, mye pga større spredning 
på elever og ansatte. Går utover kvaliteten, helt klart.   

Stort sykefravær blant de ansatte på skole/SFO. Eget 
regnskap for SFO. Gikk i minus i 2020.  

 

Viktig å få ut informasjon om at 
koronasituasjonen også går utover SFO-
tilbudet.  

SA15-2021 Innspillsrunde 

Observert skjeggkre på skolen. Rektor er klar over at 
dette (kun noen få) og har meldt til Kristiansand 
Eiendom. 

 

Kristiansand Eiendom foretar seg ikke 
noe når det kun er observert et fåtall 
skjeggkre.  
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