
FAU-møte 09.02.23, Oltedal skole 

Til stede: André Skjærpe, Målfrid Heien Førde, Morten Kirkeby, Ellen Meyer, Kim Andre 

Gåsland, Halvard Oftedal, Hilde-Christin Berge og Janne Vikeså 

• Evaluering av juleballet  

Elevene gir uttrykk for at de har hatt et veldig fint ball, de likte maten og pynten, de syns 

at det ble noe kaotisk når de skulle ta bilder inne på bilderommet. Videre syns de at de 

hadde litt for kort tid til å planlegge ballet, så ønsker lenger tid til dette neste gang. 

I FAU Oltedal syns vi det er viktig at det også stiller 2 voksne fra Dirdal også, enten fra 

FAU eller andre voksne som ønsker å stille. Skolen kan betale pizza neste gang slik at 

tilbudet fortsetter å være gratis for Oltedal elevene.  

 

• Skolens arbeid med språkbruk 

Mål: Elevene blir sett og verdsatt. Elevene opplever å være en del av et godt og trygt 

psykososialt miljø. 
 

Skolen prøver å jobbe systematisk med anerkjennende læringsmiljø, der det er fokus på 

språkbruk. De ønsker å få til et samarbeid med Ålgård skole, som jobber med det 

samme.  

Skolen jobber etter opplæringsloven §9A Elavene sitt skolemiljø.  

Klassene har hatt en oppstart og snakket i klassen om temaet, det har vært oppe som 

tema på elevråd i uke 3 – elevmerknad.  

Det er ønskelig med et felles foreldremøte om temaet i løpet av våren, dette er under 

planlegging. 

 

• Gjennomgang av lekeplasskontrollen. 

Det ble funnet noen A og B-feil som fikses fortløpende. 

Det skal kjøpes ny basketkurv som skal tåle mer enn tidligere kurver. 

Deler av underlaget er for kompakt og hardt, ønskelig å få frest opp sanden slik at den 

ikke skal bli så hard å ramle på. 

 

• Språk ungdomskolen fordypningsfag: 

Ønsker fra høsten 2023 å kunne tilby arbeidslivsfag i fordypning som et alternativ til 

fordypning i tysk. Da vil dette erstatte engelske fordypning, de som allerede har engelsk 

fordypning kan få beholde dette til de fullfører ungdomskolen.  

Foreløpig plan: 

- Elevbedrift: avtale med ungt entreprenørskap, hovedvekt av elevene her 

- utplassering i bedrift: 2 timer pr. Uke. Fra 9-10 klasse. I særskilte tilfeller i 8 klasse. 

Dette må elev jobbe for å få til selv. 

- Skolen som arbeidsgiver: jobbe på skolen i arbeidslivsfagtimene. Kun i særskille 



tilfeller.  

 

• Ansettelser for skoleåret 22/23 

Det er 2 lærere som går av med pensjon, skal ansette 2 nye lærere i full stilling. Mulig et 

vikariat i tillegg, på grunn av sjukdom/permisjon.  

 

• Drøfting av mobilbruk i skolen 

Barnetrinnet: Elevene ved barnetrinnet skal ikke ha med seg telefon på skolen, da skal 

det gjøres avtale om den enkelte eleven med lærer. Og da skal den ligge avskrudd i 

sekken i skoletiden.  

Det er et problem med ringeklokker som ligger i sekken og ringer mens eleven fortsatt 

er på skolen/SFO. Eller at eleven ringer hjem i skoletiden.  

Ungdomskolen: Litt mer usikkert, for de kan bruke telefonen til nyttige ting også. 

Opplever ikke store problemer med mobilbruk ved Oltedal skole.  

Det er velkomment med et mer tydelig reglement og få det rammet mer inn. Det er 

viktig at elvene lærer at det er ikke greit å ta bilde av andre uten samtykke.  

 

• Orientering om Av og til 

Ønsker en representant, helst en i fra FAU. Viktig sak, prøve å gi informasjon til 

klassekontaktene. 2 fra Gjesdal som skal stille på møtene.  

 

• Nytt FAU-møte torsdag 13. April kl. 18.00.  


