
REFERAT FAU-MØTE BÆRLAND SKOLE  

TORSDAG 16.06.2022, 19:30  

Tilstede: Kari, Odd, Kine, Elisabeth E., Stian, Nina, Sven Are, Elisabeth W, Karina 

Sak 
nr 

Tema 

01 Kort oppsummering siden sist og saksliste (link til referat fra sist møte) 
- Rocknroll dag ;) 

 
- Storsamling med fokus på samarbeid.  
- 1-2 klasse – kjekke aktiviteter «den gretne marihøna» - forfatte egen fortelling, 

aktivitetsdag neste uke 
- 3klasse gårdsbesøk, mattedag og koordinater vha bluebot 
- Overnatting i brekko med 4 klasse. Besøk til eldhuset klugeslotten 
- 5-7.trinn sykkeltur til melsheia, drakamp, pil og bue og kos. 
- 6klasse overnattet i klasserommet, limagarden og lærte kjerringarbeid, 

forfatterbesøk på veveriet 
- 7trinn overnatting på skolen, limavatnet rundt, kvernhuset 
- 17.mai – TUSEN TAKK til alle som bidrog til en flott feiring!  

FAU er imponert over alle oppleggene skolen har, bra jobba!! 

  

https://www.minskole.no/baerland/seksjon/11043


02 Årshjul 2023, foreløpige FAU samlinger:  
- Onsdag 31.08 
- (02.09 klassekontaktmøte) 
- Mandag 26.09 
- Mandag 24.10 
- Torsdag 01.12 
- Mandag 24.01 
- Mandag 13.03 
- Mandag 24.04 
- Mandag 12.06 

Datoene vil bli noe endret, oppdaterte datoer sendes ut når de er klar. 
FAU 22/23: 

1. klasse – Elisabeth Wik Goldwater, Vara: Kristoffer Carlsen (2år) 
2. klasse – Elisabeth Eikeland, Vara: Venche Lima Ravndal? (1år) 
3. klasse – Trine Helland, Vara: Ida Vågshaug (2år) 
4. klasse – Håvard Aasland, Vara: må velges på foreldremøte (1år) 
5. klasse - Henriette Ørn-Djikstra, Vara: Silje Molvær (2år) 
6. klasse - Kine G. Havn, vara: Kine sjekker (1år) 
7. klasse – Sven Are Gromstad, Vara: Stian Fanuelsen (1år) 

 
Roller og ansvar neste år: 

- Leder – Odd Vinsevik 
- Nestleder / referent Kine G. Havn 
- 17mai komite (4stk) 
- Skolemiljøutvalg (2stk) Odd Vinsevik og Elisabeth Eikeland 
- Kommunalt FAU (2stk) Elisabeth Wik Goldwater 
- Kasserer Sven Are Gromstad 

 
FAU Bærland facebook side – Informasjon – er vi gode nok? 
Odd sjekker opp ang innlogging osv. 
Diskuteres hvordan info og referat kan nå ut til flere, slik at flere leser og engasjerer 
seg. 
Forslag: Referat legges ut på FAUs facebookside, gjennomgå på foreldremøte hvor en 
finner referat/ abonnerer på nyheter slik at en får mail når ny info blir lagt ut, Visma-
app -> per nå ikke mulig via Visma da vi i FAU ikke får tilgang. 
 
Oppsummering 17.mai. Hvordan tar vi vare på alt det gode som ble gjort? 
Bra gjennomført arrangement. Folk fornøyde. 
Veldig bra tale av elevrådsleder, men litt lite publikum. Ønskelig at dette gjentas neste 

år, men at en lager en samling i den forbindelse først. 

 
17. mai komiteen har hatt evaluering. Spurt etter tilbakemeldinger fra de som var 
med på poster/ kafeer ol.   
Som tidligere nevnt har det vært veldig vanskelig å samle info, ønskelig at det blir lagt 
et mer oversiktlig dokument der informasjon er mer strukturert og detaljert. Lettere å 
arrangere når det ofte er utskifting av personer i komiteen fra år til år.   
Kine tar på seg oppgaven å lage et oppsummert dokument over 17. mai feiringen. 
 
Ellers tilbakemelding fra FAUs 17.mai representanter at de ønsker flere blir involvert i 
17. mai komiteen, samt det organiseres bedre mtp arbeidsfordelig. Mer ansvar legges 
over på foreldre i klassen.  



Et forslag er at FAU fordeler ansvarsområdet, men trekker inn flere foreldre. Også 
forslag om at de trinnene (2., 3., 5. og 7.) som har ansvar for feiringen må stille med 
en person fra hver klasse inn i komiteen, dette skal ikke være klassekontakt.  
Tas opp videre til høsten ift organisering av 17. mai komiteen. 

03 FAU representantenes hjørne: 
- Nye saker fra trinnet 

Ingen innmeldte saker. 

04 Rektors hjørne: 
- Motivasjonsundersøkelsen 

Skolen har utført motivasjonsundersøkelse i flere år. Formålet med undersøkelsen er å 

spore motivasjon hos elevene, samt å finne ut om elevene har tro på seg selv.  

Undersøkelsen som tidligere er brukt utgår da den er for lik elevundersøkelse, samt at 

spørsmålene ikke er fullgode. Skolen har nå arbeidet med en forenklet versjon, som 

samtidig vil fortelle om tendenser på klasse, trinn og skolen. 

Undersøkelsen er kortet ned til et spørsmål som det tenkes er dekkende for formålet:  

 

Tror du at du kan bli bedre i fag som du synes er litt vanskelig?    Svar ja/nei 

 

Jobbes ennå med evt oppfølgingsspørsmål/ vet en allerede om dem som sier nei etc. 

Skal utføres årlig på våren.  

På årets undersøkelse vare det fire trinn der ingen svarte nei. Et trinn utpekte seg der ift 

nei svar, et trinn det allerede jobbes med. 

Vil aldri gi eksakte svar, men gi tendenser ang motivasjon/ tro på seg selv. 

 

- Kartleggingsprøver 1.trinn 

Som gjennomgått på tidligere møter er det endringer i årets kartleggingsprøver.  
Gode resultater på 1 trinn. Veldig få på oppfølgingsgrensa. Foresatte har fått info. 
 

-  Vennegrupper til høsten 

Ønske fra lærere på skolen om vennegrupper i alle klassene hos de minste trinnene. 

Gode erfaringer, er bra for klassemiljøet/ samholdet.  

Alternativ er at vennegruppene kan organiseres på tvers av klassene på trinnet? Forsøkt 

i 3. klasse med god erfaring. 

Ønskelig at FAU støtter dette på foreldremøtene. FAU ønsker at kontaktlærer setter 

opp gruppene. 

 

- Storsamling til høsten: Har en FAU repr. Anledning til å bli med på en 
storsamling for å si litt om hva FAU er?  

FAU-representant stiller på høstens første storsamling. Kari sender dato, tas så stilling 

til hvem som kommer. 

 

- Språkklasse til høsten 

Flere av flyktningene vil gå bort fra skolen, enten til GUS eller andre kommuner. Vil 

komme 4-5 til skolestart. Estimert at dette tallet vil øke fremover. 

 

 

- Annet fra rektor 

• Mandag 15.08 kl 09:00-15:00 arrangeres fagdag for læringsmiljøprosjekt. 

Veiledning i forhold til trygt og godt skolemiljø. Ønskelig at noen fra FAU er 

med. Diskuteres internt hvem som kommer. 



 

• PRIDE på Bærland: Kommet inn ønske om at skolen skal kjøpe inn litteratur. 

Også ønskelig å få til en markering juni 2023 sammen med elevrådet og FAU. 

Tas opp til høsten videre 

 

Saker fra elevrådet: Elevråd gjennomført juni 
 

- Hvordan tar vi imot 1.klassingene til høsten? 

Hver klasse har skrevet innspill til hva de kan gjøre. Forslag: være snille og greie, 

inkludere, se folk som går alene, AL kan være frempå og spør, 4. klasse fadder, ta 

hensyn på skolevei, obs språkbruk 

 

- Hvordan kan Bærlandselevene bidra til et godt læringsmiljø på Gjesdal 
ungdomsskole? 

Spurt 7. klasse: Hvem er Bærlandseleven? 

Skal behandle andre med respekt, være motivert og engasjert i timene, samarbeide 

godt med andre. 

 

- 17mai feiringen.  
Veldig kjekk feiring, bare positive tilbakemeldinger 

 

- Annet fra elevråd 

• Frukt og bedre utvalg i drikke 

Skolen har tidligere forsøkt frukt med varierende utslag, ofte vært litt dårlig 

kvalitet på frukt, samt utfordring med lagring 

Ift bedre utvalg i drikke kan foreldre være med å pushe på ved å trykke på flere 

alternativer inne på skolelyst.no. Dersom flere og mange nok ønsker andre 

alternativ enn dagens (melk, smoothie, sjokolademelk), kan det komme 

ytterligere alternativer. 

 

• Maskorama en gang i måneden – utfordrende å få til, men skolen ser på 

løsninger/ alternativer. 

 

 

  

05 Annet 
- Regnskap 

Lite inntekt siste to-tre år. En del utgifter på årets 17. mai feiring, da en var usikker på 
antall på premier o.l. 
Årets 17. mai-feiring gikk med kr 5000 i minus totalt.  
Er en del premier igjen til neste år, slik at den utgiftsposten blir mindre. 

 
Andre utgifter for skoleåret har vært: 
Buss til skidag ca kr 15 000 
Skoletur 7. klasse 200 kr per elev (fast årlig utgift) 
Leselyst aksjon (fast årlig utgift) 
Ballbord ca kr 15 000 
 
Saldo per dd ca kr 60 000 

 



Diskuteres ift kort og konto som tilhører FAU. Sjekke alternativer, om en skal ha 
«konto» på en/ flere plasser vi benytter oss av, evt kort knyttet til kontonummer. 
Elisabeth E sjekker opp ift ASKO. Tas opp videre til høsten. 

 
- Tilskuddsordninger 

Sjekke om en kan søke om tilskudd fra kommune/ bank el lignende for større 
prosjekter som for eksempel klatreskrå. 

 
 

- Ang lagring av dokumentasjon 
FAU ønsker å ha tilgang til alle egne dokumenter, samt at de lagres lett tilgjengelig for 
alle FAU-medlemmer. Best er nok nettbasert løsning. Kari sjekker om dagens 
lagringsportal i Google kan benyttes videre. 
 

- Dugnad maling 
På grunn av dårlig vær har dette ikke blitt utført enda. Maling og utstyr er tilgjengelig, 
kaller spontant inn når været tillater det.  
BØR VÆRE GJORT FØR SKOLESTART? 

  

Vente- 
rommet 

- Beintøft 
- Dugnad maling 

 


