
Referat FAU møte Rosseland 10.09.2020 
 
Til stede: Beate Kvia (2.trinn), Anders G. Madsen (Sekretær/ 3.trinn), Svein Arne Corneliussen 
(Kasserer/ 5.trinn), Andrine Nesse (Leder/ 6.trinn), Therese Lyngdal (7.trinn), Geir Soma (Rektor) 
 
Forfall: Hilde Folkvord (Nestleder/ 1.trinn), Nina Brenden (4.trinn) 
 
Referent: Anders G. Madsen 
 
Jevnfør referat fra forrige FAU møte (03.09.2020) kom det i etterkant innspill og kommentarer til 
skolebruksplanen. Dette utløste behov for dagens møte.  
  
Sak 9  Innspill fra foresatte og klasserepresentanter til FAU om skolebruksplanen 2020-2024: 

 
1. trinn: Spørsmål om Rosseland er i stand til å håndtere nytt tilfelle tilsvarende covid-19 hvis 
Hognestad flyttes til Rosseland? 
Kommentar fra FAU: Det blir bare få ekstra elever per trinn og ved f.eks nytt rødt nivå vil 
kapasiteten raskt kunne økes ved å sende de eldste klassene hjem.  
2. trinn: Spørsmål om ATO tilbud fremover? 
Kommentar fra FAU: ATO tilbudet i Klepp forbedres og Time kommune får de plassene som 
det er behov for i Klepp.  
Spørsmål om byggeaktivitet ved ny idrettshall?  
Kommentar fra FAU: Byggingen blir på området ved nåværende hall, ikke på samme side som 
undervisningslokalene.  
3. trinn: Ingen ytterligere kommentarer. 
4. trinn: Ingen ytterligere kommentarer. 
5. trinn: Ingen ytterligere kommentarer. En person har uttrykk kritikk til nedlegging av 
Hognestad ut fra lokalpolitiske ønsker. 
6. trinn: Ingen kommentarer til Hognestad nedlegging. Flere kommentarer rundt sårbarheten 
ved at bare en liten gruppe elever fra Rosseland er planlagt til Vardheia ungdomsskole. 
Ønske om å øke denne andelen. Også innspill om å la elever fra Lye + Undheim gå på 
Vardheia. 
7. trinn: Ønske om jevnere fordeling fra Rosseland til de to ungdomsskolene.   

 
 
Sak 10  Gjennomgang av høringsspørsmål.  
 

- FAU spiller inn at elevtallet ikke må overstige reell kapasitet, spesielt i forhold til spesialrom, 
gymsal og uteområder.  
Viktig å være oppmerksom på at angitt kapasitet i skolebruksplanen ikke alltid er reell, da 
størrelse på undervisningslokalene varierer.  

 
- Avvikling av Hognestad skole anses fornuftig. Vil gi et bedre faglig miljø for både elever og 

lærere på en større skole. Utgiftene ved videre drift av Hognestad skole er for store og kan 
brukes bedre på de øvrige skolene. 
Utfordring ved flytting av elever til Rosseland vil være trafikkavvikling og kapasitet på 
Rosseland. Det vil kreve en ombygging av D-bygget så det blir plass til trinnene 5-7. Det vil 
også være behov for oppgradering av uteområdene med bedre tilrettelegging og utstyr for 
de minste klassene. 
FAU foreslår i stedet at elevene fra Hognestad tilbys plass på Lye skole, som har bedre 
kapasitet. Samtidig vil overgangen for elevene fra en liten skole ikke bli så stor på Lye.  



 
- Diskusjon om rekruttering mannlige lærere. Behov for å se på lærerutdanning. Fokus på 

faglærere. Faste stillinger. Konkurransedyktig lønn for nyutdannede. 
 

- Inntaksgrenser til ungdomsskolene diskuteres. Flere forslag har kommet inn. FAU lander på 
et alternativ 3 som inkluderer Kvålefeltet til Vardheia ungdomsskole, mens Re knyttes til 
Bryne ungdomsskole. Det vil sikre en jevnere fordeling av Rosseland-elever mellom Vardheia 
og Bryne ungdomsskole. Dette vil også gi en bedre kapasitet på begge skolene og dermed gi 
økt fleksibilitet i forhold til fritt skolevalg.  

 
- Flere FAU representanter har mottatt skriv fra Hognestad FAU med kommentarer rundt 

skolebruksplanen. Skrivet ble gjennomgått og vurdert opp mot Rosseland FAU sine egne 
vurderinger. 

 
SAK 11  Eventuelt 

- Spørsmål om uteskole.  
Det oppleves stor variasjon fra klasse til klasse. FAU oppfordrer til at alle klasser bør  
tilrettelegge for uteskole. 

 
- Spørsmål om pensum blir utsatt pga mye fravær. FAU oppfordrer til at elever som er hjemme 

i størst mulig grad gjør oppgaver hjemme, fremfor utsettelse.   
 

-  Refleksaksjon planlegges til uke 47. Må avklares med politi og vegvesen hvilken dag som
 passer best. 

 
- Behov for FAU vara på flere trinn. Avklares nærmere på neste møte. 
 
 

Neste møte 01.10.2020 


