
Referat FAU møte 01.05.2018 
 

 

Til stedet: 

Lise Kindervåg 1.trinn, Marlen L. Sæther 2. trinn, Øyvind Opstad 3.trinn, Tove Thu 4.trinn, Janne Bore 5.trinn, 

Idar Ree 6.trinn, Beate Alsvik 7.trinn, Rektor Geir Soma og Kommunalsjef Eskil Nygaard (første del av møte) 

 

 

Sak 1 

Bruk av Time videregående skule 

 Samlokalisering av 6. og 7. trinn og etaten for rus og psykisk helse 

o Rektor oppsummerte fra foreldremøte med 5. og 6. trinn.  

o FAU tok en ny gjennomgang på hvilke info som ble presentert fra kommunen til rektor og FAU 

sist møte mht til at 6. og 7. trinn skal holde til i samme lokaler som etaten for rus og psykisk helse. 

o Innspill fra foreldre ble gjennomgått 

o Oppsummert: 

 Håndtering av saken fra kommunen har vært veldig uryddig.  

 Innspill fra foreldre viser stor bekymring for sine barn. 

 Rektor/FAU har ikke fått riktig/nok opplysninger i forkant av FAU møte og foreldremøte. 

 Kommunalsjefen bekrefter at saken er håndtert dårlig av kommunen. 

o Innspill fra FAU til Kommunalsjefen som han tar med seg videre: 

 Pga dårlig håndtering av saken, vil det nesten være en umulig oppgave å opparbeide seg 

tillit fra foreldre til at samlokalisering kan være en løsning. 

 FAU kan ikke støtte en slik ordning og krever at kommunen ser etter alternative lokaler 

for de 13 ansatte i rus og psykiatri. 

 

 Kritiske innspill fra foreldre relatert til aktivitetstilbudet på uteområdet, og til en gruppe elever fra Bryne 

videregående skole, som er lokalisert i verkstedbygget ved skolen. 

o Bruk av Timehallen har fungert bra i to år, der både lærere og elever har gitt gode tilbakemeldinger. 

Det har i denne perioden ikke vært noen utfordringer mht elevene i nærheten. 

o Time vgs brukshallen vil bli mer skjermet enn den er i dag. 

o Uteområdet skal «pusses opp» innen skulestart 

o FAU er positive til at gamle Time videregående skule kan fungere som midlertidige lokaler for 6. 

og 7. trinn. FAU forventer at det midlertidige skulebygget også følger lover og regler for slike 

bygg, men at det ikke er vanlig praksis å operere med brukergruppe. 

 

 

Sak 2  

Skulebruksplanen 

 Nye innspill fra foreldre ble gjennomgått.  

 Prosessen så langt i kommunen ble gjennomgått. 

 FAU oppsummerte sitt innspill til SU som har gitt en uttalelse til Kommunen. 

o FAU/SU fikk utkast til ny skulebruksplan til gjennomgang i februar. FAU/SU valgte og ta stilling 

til de forslagene som ble presentert og gi en uttalelse på to av alternativene. Begge alternativene ble 

argumentert for og problemstillinger synliggjort. Dette er et overordna utkast der detaljer ikke er 

diskutert. Men FAU/SU forutsetter at lovverket blir fulgt. 

 

 

Sak 3: 

17. mai 

 Åpningstid å kiosksalg, program, status premier ble diskutert 

 Foreldrekontakter må purres på for å få inn premier og premier kan leveres fortløpende i administrasjonen 

på skulen. 

 Foreldrekontaktene må informeres om at faner hentes 16. mai etter skuletid. 

 Idar og Tove ser på muligheten med å bruke vipps eller bonger som betalingsalternativ i kiosker. 

 6. trinn er bekymret for at foreldre er bortreis 17. mai grunnet langhelg. Ber derfor om at foreldrekontakter 

for 1. og 2. trinn forsikrer seg om at foreldre leverer mat/drikke som avtalt. 

 

 

Referent: Lise Kindervåg 


