
FAU-møte torsdag 26. januar 2023. 

Til stede: Kristin Ravndal (ref.), Line Helland, Kristin Sølvberg Ur, Siv Mette Mosnes, 

Lene Riskedal. 

 

Saksliste: 

1: Kort oppdatering på status for klassekontoer. 

2: Ny praksis for søknad om fri. Orienteringssak. 

3: Kort om status på sak om sparkesykler og ønske om at politiet har kontroll. 

4: Sakk fra rektor om redusert renhold og innesko. 

5: Evaluering av juleball. 

6: Eventuelt. Saker meldes i forkant av møtet. 

 

Referat: 

1: Klassekontoer 

Alle kontoer er oppe og går. Det er gjort klar konto for 8. trinn sin innsamling til tur. 

Den kan også kobles opp mot Vipps. Alle som har signert som disponenter finner 

kontoene ved å logge inn på Hjelmeland Sparebank. Alle klasser/trinn skal bruke 

disse kontoene, og ikke private kontoer. Dette er en sikkerhet for alle, og barneskolen 

har gjort det samme.  

Vedtektene må oppdateres. 

I resepsjonen ligger 3 stk kort til Storcash Sola, som klassene kan bruke hvis de skal 

handle stort. 

Info om dette bør legges ut på foreldresiden på Facebook. Vi vil også be rektor om 

lov til å sende ut melding på Transponder. 

 

2: Søknad om fri 

Det er varslet at praktisering av regler skal strammes inn, og i den forbindelse har vi 

bedt om noen avklaringer fra rektor. 

• En del foreldre må bevisstgjøres. Som skole må de kunne kommunisere 

forventning om at skole er viktig om må tas på alvor. 

• Søknad om permisjon handler om ryddig kommunikasjon mellom skole og 

hjem. Slik gjør man også i arbeidslivet. Ved innvilget søknad kan også fravær 

over 3 dager fjernes fra vitnemålet. (Veldig langt fravær blir forøvrig noe annet. 

Da tar man i praksis over ansvaret for barnets undervisning selv.) 



• Skulle man få avslag, men likevel reiser vekk, får det ingen praktisk 

konsekvens for eleven, annet enn at eleven mister mye undervisning. Dette er 

selvsagt uheldig, men foreldre "eier" til syvende og sist egne barn. 

• Noen har lurt spesielt på om faglig nivå er grunnlag når søknad behandles. 

Rektor kunne berolige med at det ikke er et viktig poeng. Hvorvidt man hadde 

bedt om mange permisjoner før kan derimot ha betydning. Foreldrenes plan 

for oppfølging av skolearbeid er også viktig. 

Svaret gjorde at vi i FAU endte opp med å stille oss bak innstrammingen. Vi er enige 

i at det er viktig å legge til rette for at elever mister minst mulig undervisning, så lenge 

det er rom for å ta individuelle hensyn. 

 

3: Kontroll av sparkesykler 

Vi har fortsatt ambisjon om å få politiet til å komme og kontrollere sparkesyklister før 

og/eller etter skoletid.  

 

4: Effektivisering av renhold / innesko 

Våre bekymringer: 

• Kan det skape unødvendige konflikter? Ungdommene vil nok ikke uten videre 

synes dette er en god ide. 

• Hvis sko skal stå ubevoktet i gangen, kan det oppstå problemer med at sko 

gjemmes og tulles med. Og enda viktigere er risikoen for at dyre sko kan 

forsvinne. Hvem har da ansvaret? 

• I området hvor man tar av seg skoene vil det fort bli vått. Å unngå våte sokker 

blir da vanskelig. Barneskolene gjør dette, men der er det heller ikke 

problemfritt.  

• Sko av og på tar tid. Friminuttene blir kortere. 

 

5: 

Vi synes det er viktig å sørge for at den kjekke tradisjonen får fortsette, og derfor har 

vi luftet noen tanker om ting vi synes skolens ledelse sammen med elevrådet kan 

vurdere. Dette er formidlet videre til skolens ledelse, med oppfordring om å diskutere 

det med elevrådet. 

 

6:  

Ingen meldte saker. 

 


