
Referat FAU møte med formannskapet Rosseland skole 14.10.2020 
 
Til stede: Beate Kvia (2.trinn), Anders G. Madsen (Sekretær/ 3.trinn), Nina Brenden (4.trinn), Svein 
Arne Corneliussen (Kasserer/ 5.trinn), Andrine Nesse (Leder/ 6.trinn), Therese Lyngdal (7.trinn), Geir 
Soma (Rektor). 
Fra formannskapet: Bjarne Undheim (SP), Petter L. Stabel (FrP), Sverre Risa (Krf), Hans Egil Løe 
Abelsnes (SV), Jone Edland (Ap), Kirsten Oma Alstadsæter (H), Andreas Vollsund (Ordfører).  
 
Forfall: Hilde Folkvord (Nestleder/ 1.trinn), SFO representant (ennå ikke valgt). 
 
Referent: Anders G. Madsen 
 
 
FAU Rosseland har tatt initiativ til et fellesmøte med formannskapet for avklaring av planer for 
inntaksgrenser til Vardheia og Bryne ungdomsskole.  
 
Rosseland FAU 

FAU leder innleder møtet med gjennomgang av FAU sin vurdering av inntaksgrensene for de to 
ungdomsskolene. Hovedfokus for FAU er å sikre robuste elevtall til ungdomsskolene og unngå at 
enkeltelever blir splittet fra vennegjengen pga uhensiktsmessige inntaksgrenser. Utspillet fra 
Rådmannen (Alternativ 1) frarådes da det vil medføre at bare 1 – 9 elever fra hvert trinn på 
Rosseland vil høre til Varheia ungdomsskole, mens resten av trinnet vil høre til Bryne ungdomsskole. 
FAU anbefaler derfor at skolekretsen for Varheia utvides for å sikre robuste elevgrupper til begge 
skolene.  
Alternativt at alle elever fra Rosseland innlemmes i skolekretsen til Bryne ungdomsskole.  
Alternativ 2 i skolebruksplanen vil gi en liten økning i antall elever fra Rosseland til Vardheia (ca 16-20 
elever per trinn), men det vurderes også for sårbart.  
FAU har forberedt et alternativ 3 som inkluderer Norheimsdalen og Kvålefeltet i skolekretsen til 

Varheia. Det kommer dog i opptelling av elevtallet på de enkelte trinnene frem, at dette vil føre til at 

elevtallet til Bryne ungdomsskole for noen trinn blir for sårbart. Alternativ 3 kan derfor bare brukes 

som eksempel og anbefales ikke brukt til et endelig vedtak. 

 
Formannskapet 
Ordfører informerer kort om den økonomiske bakgrunnen for foreslåtte skolekretser fra 
administrasjonen. Målsettingen har vært å sikre at elevtallet til Vardheia fra Time kommune holdes 
noenlunde på nivå med elevtallet fra Klepp (ca 100 elever fra hver kommune). 
Dette pga den økonomiske fordelingsnøkkelen mellom de to kommunene.  
Det er generell forståelse blant politikerne for at alternativ 1 og til dels alternativ 2 er lite 
hensiktsmessig for elevgruppen fra Rosseland skole.  
 
Innspill fra foreldre vedr Kvålefeltet 
Det har kommet innspill fra foreldre fra Kvåle i forkant av møtet, som ønsker å sikre at Kvålefeltet blir 
tilknyttet Bryne ungdomsskole. Det er ikke fremsendt konkret begrunnelse for dette ønske. 
Flere politikere og FAU medlemmer gir uttrykk for at begge skolene anses som likeverdige og at 
begge vil ligge i sykkelavstand for elevene fra Rosseland skole. Disse to faktorene vektlegges derfor i 
mindre grad. Robuste elevgrupper til begge skolene anses for det viktigste element i vurderingen av 
skolekretsene.  
Elever/ foreldre som av ulike grunner vil prioritere én skole høyere enn en annen, vil uansett være 
sikret dette via fritt skolevalg.  
 
Plan 



Formannskapet ber om at FAU Rosseland og FAU Bryne i samarbeid innsender forslag til skolegrenser 

som ivaretar ønsket om robuste elevtall til begge ungdomskoler.  

Dette bør fortrinsvins innsendes i løpet av få dager så det kan være klart til formannskapsmøte 

20.10.2020. 

FAU medlemmene gjennomgår dette i løpet av de neste dagene og kontakter FAU Bryne for avklaring 

av deres vurderinger. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anders G. Madsen 

 

Neste FAU møte 05.11.2020 


