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Sak nr.:  
06 19/20  Informasjon fra rektor 

Skolen skal lage års-hjul på hvordan en mer systematisk bruker resultatene fra 
nasjonale prøver.  
 
Elevundersøkelse: Scorer generelt bra, men utfordring på «arbeidsro». 
 
Foreldreundersøkelse pågår. Det er viktig for skolen å få tilbakemelding.  
Aksjon: FAU representantene i 3. og 6. klasse sender ut på facebook/spond 
etc og oppfordrer foreldre til å svare. 
 
Aktivitetsplaner i forhold paragraf 9a er redusert, noe som er positivt og 
indikerer redusert mobbing. Men noen elever har utfordring med å føle seg 
trygge. Det har vært noen tilfeller med nasking fra butikker i nærhet rundt/ etter 
skoletid.  
 
Årshjul 
FAU leder og rektor har etablert et årshjul for Driftstyret og FAU. Rektor ønsker 
innspill hvilken informasjon rektor skal dele med FAU.  

 
Skolerute  
Stavanger kommune har felles planleggingsdager, samt noen dager ved 
oppstart av skoleåret. Det er en dag som skal plasseres. 11 august, 14 mai eller 
21 juni er mulige dager.  
FAU tilbakemelding: Finn den dagen som passer best for skolen.  
 
Status skolegård 
Det er flertall for alternativ A, som er kommunens anbefaling. Material i 
trampoliner har blitt forbedret med tanke slitasje/sabotasje. Vedlikehold går på 
kommunens budsjett. Prosjektet skal være ferdig til skolestart neste år.  

 
Økonomi: 
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Skolen har fått noe bedre økonomi og det er satt av noen penger til utbedringer 
(f.eks trapp til svømmehall) 

•  
07 19/20  Arbeidsgrupper  

- Refleks/ gå til skolen kampanje? 
 
Utsatt til neste møte 
-  
- Neste foredrag for foreldre? 
Foredrag blir etter nyttår. Forslag: 
- Hvordan lære matematikk. 
- Regler databruk 
- Kontakt mellom foreldre. Felles retningslinjer for bursdager, sosiale medier, 

mobilbruk,   
 
Til videre vurdering. 
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Synspunkter leksefri skole 
 
Tilbakemelding fra rektor:  
Lekser er bra for noen, men ikke alle som får noe ut av det. 
Skolen skal ha gjennomgang på hvordan skolen best legger opp lekser. Det er 
per i dag ikke planer om leksefri skole. Lekser er en måte for mengdetrening og 
for elev/foreldre å ha forhold til kompetansemål. Det skal være repetisjon, ikke 
læring av nytt materiale. Det er noe tilpassing etter elevens kompetanse i 
mengde lekser som blir gitt. Hvis lekser forsvinner må det erstattes av annet 
opplegg. 
 
Det er delte meninger i FAU og i klassene om leksefri skole. Fordeler som blir 
nevnt er:  
- Arbeidsvaner 
- Skole/hjem samarbeid 
- Mengdetrening. 
 
Samtidig er det mange som opplever dagens leksesystem som «gammeldags» 
og de fleste er enige at det kan forbedres. Utfordringer:  
- Noen opplever at en må bruke mye tid og at barnet er lite motivert.  
- Det er travelt i timene etter skole og det er utfordring å finne tid før sent på 

kvelden.  
- Det er forskjell fra trinn til trinn i hvor mye lekser som gis og hvordan de 

brukes. Er det felles retningslinje? 
- Kan være mer informasjon om hvordan gjøre lekser best. Hva er anbefalte 

tid?  
- Det er viktig med fleksibilitet i forhold til tidspunkt på innlevering slik at 

barn/foreldre kan planlegge hvordan en best kan gjøre leksene. 
Forslag: Dele ut lekseplan på fredag slik at en har større fleksibilitet på når 
en gjør leksene og bedre kunne planlegge 
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Forslag møteplan 2020: 
 8 jan, 5 feb, 4 mars, 1 april, 6 mai 
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10  19/20 Eventuelt 
- FAU bør vurdere å utarbeide felles råd når det gjelder retningslinjer for 

bursdager, sosiale medier, mobilbruk, at alle klassene har facebook gruppe 
eller lignende, Kan presenteres i klassemøte 

 
 
 

 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU Sekretær 
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