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Referat fra møte i FAU/Samarbeidsutvalget Fjelltun skole 
 

Tid: 02.10.2018 

Sted: Fjelltun skole 

 

Til stede: Sveinung Fjelde, politisk repr., Kari Karlsen, Torbjørn Vidnes og 
Bente Solheim Fjelde, ansatte v/Fjelltun, Steinar Nag, Katrine B. 
Weerstra, Anitra Fagervold Auestad, Hege Elisabeth Lunde, 
Jeanette Torland, Hege Winjum Oftedal, Marius Oseland, Rita 
Vestbø, Tohild Fiskå Finnesand – foreldrerepr., Ida Brekke 
Kokaas og Sara Hetland, elevrådsrepr.og Ruth Nina fiskå 
Rypestøl, rektor 

Forfall: Malmfrid Erland, Hege Mannes Lillesund og Gunnhild 
Kverneland, foreldrerepr.  

5B har ikkje foreldrerepr. 

 

 

 

Sak 01-18/19: Kort informasjon om FAU, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget 
(SMU) 

  Rektor informerte kort om oppgavene og mandatet til de ulike organene. 

 

Sak 02-18/19: Konstituering av FAU – SU og SMU 

  Katrine B. Weerstra ble leder i FAU og i SU 

  Hege E. Lunde ble nestleder i FAU og møter i SU 

  Anitra Fagervold Auestad møter i SMU 

 

Sak 03/18/19: Informasjon om budsjett 2019 

  Budsjettet for 2019 blir omtrent som for 2018 når lønnsøkningen er inkludert.  

Lønn er den store utgiftsposten, driften er svært nøktern, og videreføres stort 
sett som tidligere år. 
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Sak 04-18/19: Informasjon om revidert utviklingsplan 

Fjelltun skole startet arbeidet med utviklingsplanen i skoleåret 2016/17. 
Delmål og tegn på god praksis ble utarbeidet innenfor alle tre 
utviklingsområdene. Høsten 2017 ble planen ferdigstilt, og arbeidet med å 
forankre planen hos alle ansatte og implementeringsprosessen startet. 

 
Utviklingsplanen til Fjelltun skole bygger på den overordnede planen til 
Strandaskolen for perioden 2016-2020, Kunnskapsløftet, Opplæringsloven og 
Forskrift til opplæringsloven. Planen ivaretar helheten i opplæringen til 
elevene og legger til rette for at hver enkelt elev skal få utnytte sitt potensiale, 
både faglig og sosialt.  

 
Våren 2018 evaluerte vi planen, dette arbeidet førte til at vi endret og justerte 
på utviklingsplanen. Vi jobber med de samme utviklingsområdene, men vi vil 
ta oss lenger tid til implementeringen av hvert område. Denne endringen 
kommer klart frem i planen under hvert av utviklingsområdene. I tillegg stoppet 
vi opp med de tre prinsippene som skal ligge til grunn for alt arbeid i 
Strandaskolen, og la alt annet utviklingsarbeid til side i perioden april-juni 
2018. Dette arbeidet førte til dokumentet «Slik vil vi ha det på Fjelltun skole». 

 
Sak 05-18/19: «Slik vil vi ha det ved Fjelltun skole» 

Informasjon om prosessen frem til dokumentet. Vi ønsker at læringen ved 
Fjelltun skole skal være tilnærmet lik fra klasse til klasse, og fra trinn til trinn. 
Dermed er det viktig at vi har felles praksis innenfor hvordan vi driver 
klasseledelse og vurdering for læring mm. 

 
Sak 06-18/19: Foreldrenettverk 
  FAU oppfordrer til foreldrenettverk i klassene. 

Foreldrenettverk vil blant annet kunne bidra til trygghet og god kommunikasjon 
mellom foreldre når det gjelder barnas regler, normer, tilhørighet og 
holdninger. 
Det vil kunne forebygge og bidra til at barn og ungdom tar gode valg. 
Selve etableringen og gjennomføring av foreldrenettverk gjøres av en 
nettverkskontakt, som videre tar ansvar for å få med resten av foreldrene i 
klassen. 
 
Hyppighet på møtene kan f.eks. være 2-3 ganger i året. 
Viktig at treffene er preget av god møtekultur – med ordstyrer, referent og med 
fokus på åpenhet, lytting samt respekt for den enkeltes saker. I tillegg må det 
avtales en taushetsplikt innad i gruppen. 
Referat må videre gjøres tilgjengelig for alle foreldre i klassen. 
Eksempler på saker som kan drøftes på nettverksmøter er: sosiale medier, 
vennskap, bursdagsfeiringer, overnattinger mm.  
Brit Barka – oppvekstkoordinator kan bistå i arbeidet. 

 
Sak 07-18/19: Møteplan for skoleåret 
  29.november 
  17.januar 
  19.mars 
  9.mai 
 
Sak 08-18/19: Skoleruta 2019/2020. 
  Denne blir lagt ut på hjemmesiden 
   
  Trivelslederskole 
  Etter høstferien starter vi opp med trivselsledere i friminuttene 
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  For mer info se https://www.trivselsleder.no/trivselsprogrammet-pa-
barneskolen 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ruth Nina Fiskå  Rypestøl 
rektor 
Fjelltun skole 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
 
 
    
Kristin Spørkel Gjerde    
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