
 

 

 
        

REFERAT FAU-MØTE TIRSDAG 18.JUNI 2019 
 

Tilstede: Norunn, Maria, Tom Kenneth, Oddvar, David, Laila, Øyvind, Marie, Stine, Einar, 

Linda, Siv Tone 

Fraværende: Gunn Tove, Stian 

Sak nr  

01 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat - OK 

02 Sana Lima informerer om sitt humanitære hjelpearbeid i Pakistan 

 

Bærland skole har vært med å bidratt med pengestøtte via omvendt 

julekalender – dette har resultert i 9 brønner, færre dødsfall pga rent vann.. 

Barnemisbruk – stort der. 2 jenter reddet siden 2010, en av dem har fadder 

her på ålgård som hjelper godt til. Sana har stort hjerte – ønsker å hjelpe 

flest mulig, men det er omtrentlig 22 mill barn – Hun har et stort ønske om å 

kjøpe minibuss som kan frakte barn trygt til og fra skole. (spes jenter) 

Er allerede ansatt en sykepleier og en lærer. Prosjekt om å bygge egen 

skole. 

Organisasjonen er reg i br.sund – alt går rett for seg. Ingenting av pengene 

som kommer inn går til administrative kostnader, ALT kommer frem 

 

Omvendt julekalender skoleåret 2019, oppfordre til pengegaver. 

Engasjere elevene, storsamling der Sana Lima Forteller og viser bilder 

høsten 2019 slik at elevene ser behovet der nede. 

03 Årsmeldinger 

- FAU-leder - Se vedlegg nedenfor 

- Kasserer - Går ca 30 000,- i + dette skoleåret. 

04 Evaluering 17.mai 

- Innspill fra skolen - gjennomgått 

- Innspill fra 17.mai komiteen – har ikke hatt evalueringsmøte enda, tas 

rett etter sommerferien 

05 Miljøkartleggingen våren 2019 
● Presentasjon av resultat – Se tabell nedenfor. 
● Hva mener FAU om resultatene 

○ Hva er bra og hvorfor? 
Skolen er fornøyd med resultatene, stabilt i forhold til fjoråret. I snitt har 96% 
svart «bra» eller «svært bra» på undersøkelsen. 

○ Hva var ikke så bra - eventuelle tiltak? 
Skolen, rektor og den enkelte lærer går gjennom resultatene slik at de kan 
fange opp det som er meldt inn som ikke fullt så bra. Men så lenge 
undersøkelsen er anonym er det lite en kan gjøre ift enkeltelever. Det er 



 

derfor veldig viktig at foreldre som har innspill til skolen ift eget barn tar 
direkte kontakt med skolen. 
 
Saken er drøftet i FAU og skolen jobber kontinuerlig med at det skal være 
trivsel blant elevene, samt et godt læringsmiljø. 

06 Valg/ konstituering av nytt FAU for skoleåret 2019/2020 

 Leder: Laila 

 Nestleder / sekretær: Norunn 

 Kasserer: Siv Tone 

 Skole/miljøutvalg: Maria, Stine,Laila 

 Kommunalt FAU: Marie, Einar 

 17. mai komite: Siv Tone, Stine, Gunn Tove, +1 
 Leder 17. mai komite:  Velges på første møte i 17. mai komiteen i 

januar 2020. 
07 Aktuelt fra skolen 

Lærerkabalen er ikke helt i mål for oppstart aug 2019 
Ansatt 1, men mangler 1 kontaktlærer- ny utlysning ute. 
 

08 Aktuelt fra FAU eller kommunalt FAU 
 
Polenturen  

 blir «blir lagt ned» - fra når? 

 Nytt forslag om heller å ha en tur i 8.klasse – for å sveise klassene. 
Må være et formål med turen – lavkost 

 Presentasjon av tur i 8. klasse, bør bli introdusert på på første 
foreldremøte 7. trinn – skal meldes inn til kommunalt FAU. 

 

  

 

Ref: Hilde  

 

 

Resultat elevundersøkelsen  
Viser prosentvis hvor mange foreldre som har svart «bra» eller «svært bra»  

 2014 2015 2017 2018 2019 

Svarprosent 70 70 73 86 99 

Hvordan trives ditt barn ? 95,00 96,00 98,00 97,3 96,8 

Hvordan greier skolen å ta vare på deres barn - sosialt? 92,00 94,00 96,00 93,6 95,3 

Hvordan greier skolen å ta vare på deres barn - faglig? 92,00 96,00 96,00 95,4 94,9 

Snitt 93,00 95,33 96,67 95,43 95,67 

  



 

ÅRSMELDING – FAU BÆRLAND SKOLE 2018/2019 

 

1. Omvendt adventskalender – veldedighets relaterte oppgaver skolen har hatt. 

Hvor inntektene gikk til henholdsvis Sana Lima og hennes prosjekter i Pakistan og 

Solveig Bergsland sitt prosjekt i Estland og Latvia 

 

2. Tradisjon tro ble Julekurv overrakt til lærerne og administrasjon like før juleferien  

 

3. 17.mai – Gikk fint i år også, strålende vær og mye folk og rekord omsetning tross alt store 

problemer med Vipps.  

 

4. Søkte Sandnes Sparebank,Sr-Stiftelsen og Sparebanken Vest om midler til satsings område 

Friluftsskole, men fått avslag på 2 av disse til nå avventer svar fra Sandnes Sparebank. Nye 

søknader sendes inn til høsten 

 

5. Hinder løype i skogen ovenfor uteamfiet er på plass mangler kun et strøk med olje. Fornying 

av lekeplasser er igangsatt og ferdig stilles til skolestart August 2019  

 

6. Skolen visjon #Hele Menneske# nytt satsings område. Mental trening, friluftskole, og PRUV 

(en undervisning som er Praktisk, Relevant, Utfordrende og Variert) 

 

7. Mandag 3sept 2018 hadde vi besøk av Nettvett kampanjen #Bruk Hue# i regi av Telenor og 

Rødekors. Med opplegg på GUS og foreldre møte på Kvelden i Ålgård Kirke. 

 

8. Juleavslutning i Gjesdalhallen 20.des 

 

9.  Foredrag med Siw Bjørkås i Ålgård Kirke Torsdag 14.Mars #Hvordan Snakke så barn lytter og 

lytte så barn snakker# 

 

10. #Når er det greit og slippe barna til på Sosiale medier# 

Skriv ført i penn av Beth Iren Dirdal Jåtun og FAU Bærland. Veldig mange positive 

tilbakemeldinger på skrivet og skrivet er brukt i andre skoler og foreninger i kommunen. 

Oppslag i Gjesdalbuen. 

 

11. FAU Bærland positive til og stramme inn mobil bruken på skolen også for 7.trinn 
 

12. Miljøkartlegging våren 2019 gjennomgått og drøftet 



 

 



 

 

 


