
 

Referat fra møte i Kommunalt foreldreutvalg  
Onsdag 24.11.2021 kl. 19.00-21.00 

Sted: Bærland skole, inngang ved mediatek/bibliotek.         
Tilstede: Mona Rabben, Hilde-Christin Paulsen, Tarjei Gjesdal, Karina K. Helland og Anita Lunden. 

Saker: 

1. Orientering fra skolekontoret v/skolesjef Hilde Siira. 

Skolesjef Hilde Siira snakket om budsjettet kommunen har satt opp som ikke er endelig. Det ble 

fortalt om at utfordringen til skolene er ikke mangel på kapasitet, men lærertetthet. Det er skolebygg 

og inventar som er slitt, størst rehabiliteringsbehov er det på Ålgård skole og Bærland skole. Det er 

økning i antall elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring, og økning av 

elever med behov for oppfølgning. Det er også behov for å bytte ut læremidler. 

Det ble også nevnt at kommunen har kapasitetsutfordringer i forbindelse med at ansvaret for barns 

psykiske og fysiske helse er blitt flyttet over til å være et kommunalt ansvar. 

2. SFO tilbudet til kommunen 

SFO tilbudet til Gjesdal kommune er selvfinansierende og går med underskudd. Skolesjef skal 

undersøke de konkrete kostnadene det vil bli dersom man har SFO i feriene inkludert i tilbudet.  

3. Informasjon fra Monica Bjerkreim om Av-og-til 

Gjesdal kommune har et politisk vedtak om å være en Av-og-til kommune, hovedfokuset deres er 

barn og samvær, ungdom og alkohol, idrett og foreninger. 

Ønsker å ha med en representant fra KFU, dette skal tas med videre innad i gruppen for å spørre de 

som ikke var til stede om de ønsker å stille. Eventuelt blir det tatt med videre til FAU ved hver enkelt 

skole.  

Videre ville Monica Bjerkreim ha med seg 1-2 KFU representanter til et stort fellesmøte, Monica 

Rabben og Karina K Helland stiller på dette. Planlagt møte neste år på vårparten. 

4. Oppdatering fra budsjettmøtet 23.november 

Budsjettmøtet gikk bra, Mona Rabben holdt et bra innlegg. Det har også blitt sendt oppsummering 

fra innlegget til budsjettmøtet ut til alle partier i kommunen. Det er også blitt laget en 

underskriftskampanje på nettet: 

https://www.underskrift.no/vis/9776?fbclid=IwAR3xYHcdfzrrQoRKhVM-WeNiTh-

EsGRIgq2lvvsfZb2zNx7Rxbmpg2OovxI 

 

 

https://www.underskrift.no/vis/9776?fbclid=IwAR3xYHcdfzrrQoRKhVM-WeNiTh-EsGRIgq2lvvsfZb2zNx7Rxbmpg2OovxI
https://www.underskrift.no/vis/9776?fbclid=IwAR3xYHcdfzrrQoRKhVM-WeNiTh-EsGRIgq2lvvsfZb2zNx7Rxbmpg2OovxI


5. Hva er FAU opptatt av på den enkelte skole? 

Bærland At foreldre skal være synlige, på og engasjerte 
for at klassemiljøet skal bli/være bra. 

Gjesdal ungdomsskole Nestrektor er sjukemeldt igjen. 
Mye penger til uteområdet så holder på med 
det.  
FAU arrangerer reflekskonkurranse 
Arrangere internasjonal dag 
FAU skal arrangere foredragskveld, trygg trafikk 

Oltedal Svømmehalltilbudet, jobbe mer med det i 
Oltedal sitt FAU. 
FAU arrangerer juleball for ungdomskolen og 
har invitert Dirdal. 

Ålgård FAU har kampanje gående frem til jul der en 
forelder står vakt på morgenen for å stoppe 
foreldre som kjører inn til legesenteret for å 
slippe av barn.  
Skal lage elevkveldkomite for å lage elevkvelder. 

Solås Beintøft, ønsker at FAU på de andre skolene 
deltar mer. Det er en bra aksjon at barna må gå 
til skolen.  
Ønske om å prøve å få det til å bli en fast ting 
med en gulrot i den andre enden. 

Dirdal Ikke til stede 

 

Referent:  

Hilde-Christin Paulsen 

24.11.2021 


