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FAU - skoleåret 2022-2023 

8. trinn 9. trinn 10. trinn 

8b Ane Jegleim Fjelde 
8d Inger Kristine Vasstveit, 
8a Siv Berge 
8c? 
8e Kåre Halsne 

9b Kristian Fossdal 
9c Marian Johansson 
9a Bianca M. Asbjørnsen 
9d Irene Wågen 

10b Evelyn Bokn 
10d Hege Elisabeth Lunde 
10c Hege Mannes 
10a Svein Fossdal 

Forfall: Hege Mannes, Inger Wågen 

Sak 01/22-23 Godkjenning av innkalling - ingen kommentarer til innkalling, to mailadresser 
er korrigert. 

Sak 02/22-23 Gjennomgang av lovverk og vedtekter FAU 
Gjennomgang av vedtekter. Legges ved referat. 

Sak 03/22-23 Valg av leder FAU, nestleder og representanter til SU / Ørnabu 

FAU 
Leder: Inger Kristine Vasstveit 
Nestleder: Marian Johansson 
Sekretær: leder avgjør behov 
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SU 
Leder Evelyn Bokn, 
Inger Kristine Vasstveit og Bianca M. Asbjørnsen. - Vara: Kåre Halsne og Siv Berge 
Paul Tellef Hødnebø og Marianne Krumsvik - Vara Jeanette Ødegård 
Fra andre ansatte 1 (kommer) - Vara andre ansatte 
Glenn Lucas Spørkel Holstein 9A, - Vara Zulfa Rezai i 10D 
Rektor Kari Heng 
Politisk representant 

SMU - SU - reduseres (kommunal repr. og lærer repr. går ut) 
Evelyn Bokn, Inger Kristine Vasstveit, og Bianca M. Asbjørnsen 
Glenn Lucas Spørkel Holstein 9A, Zulfa Rezai i 10D 
Paul Tellef Hødnebø og Mariann Krumsvik 
rektor 

Ørnabu - arbeidsgruppe: Leder Inger Kristin Vasstveit, Kristian Fossdal, Svein Fossdal 

Sak 04/21-22 Informasjon fra rektor 
Status oppstart. Vi har hatt en fin start på nytt skoleår. På 8. trinn har vi 5 klasser, en mer 
enn normalt, og har av den grunn utvidet staben med 1,5 lærere, en miljøveileder og en 
fagarbeider. 

Det er en utfordring å få tak i ringevikarer. Vi har noen gode ringevikarer som stiller opp når 
de har mulighet, men vi trenger flere. 

Det blir gjennomført utviklingssamtaler på alle trinn i perioden september - november. 8. trinn 
er allerede i gang. 

Jørpeland ungdomsskole skal flytte til Resa, og planen er at vi skal starte opp der 3. januar 
2023. Den siste uken før vi går på juleferie vil noen skoletimer brukes til flytting og klargjøring 
av nye klasserom. Resa har ikke spesialrom for praktiske fag, og vi må belage oss på å 
bruke lokalene på JUS til K&H, M&H og naturfag en tid framover. Det kan bli en utfordring, 
men vi har tro på at “transporten” mellom Resa og JUS skal gå seg til etterhvert. 
Vi ser fram til å få komme inn i friske bygg. 

Vi har i september gjennomført Nasjonale prøver på 8. og 9. trinn. NP gir oss et bilde av 
elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelskpå individ, klasse og 
skolenivå. Resultatene vil foreligge i oktober. 

Elevundersøkelsen vil bli gjennomført i november/desember. Elevundersøkelsen er en årlig 
undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av 
skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Sak 05/22-223 Møteplan 

FAU- møtene har fast møtetid, tirsdager kl 18.00-19.30 
SU-møtene legges etter FAU-møtet, fra kl 19.30- 21.00, med unntak av 25.10.22. da starter 
møtet kl 18.00. 

FAU 04.10.22 15.11.22 10.01.23 21.03.23 23.05.23 

SU 25.10.22 
kl 18.00 

10.01.23 21.03.23 
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Sak 06/21-22 Eventuelt 
Polentur 
Foreldrene har i mange år arrangert polentur for elevene på 10. trinn. En FAU-representant 
fra 8. trinn ønsker å få mer informasjon om dette. Hun er bekymret for de ekstra utgiftene 
som påføres familiene, spesielt nå som alt er blitt mye dyrere. Hun stiller også 
spørsmålstegn ved om det er lurt å planlegge polentur nå når det er krig i Europa. Dette er et 
tilbud som ikke alle har mulighet til å være med på. De siste årene har kun 60-70% av 
elevene på trinnet deltatt på turen. Hvordan påvirker dette miljøet og samholdet på trinnet? 
Inkludering -utenforskap? Burde en heller tenke en billigere tur innenlands? Gjøre mer ut av 
klassenes avslutningstur? 

Flere av foreldrene som har deltatt på turen, mener det er veldig verdifullt for elevene å få 
innblikk i krigshistorien på denne måten. I tillegg har de felles opplevelsene betydd mye for 
samholdet elevene i mellom. 

Elever/foreldre har fått mulighet til å jobbe. Flere elever har gjennom dugnadsarbeid, klart å 
dekke egne utgifter. 

FAU oppfordrer foreldrerepresentantene på 8. trinn til å kalle inn til et felles foreldremøte, slik 
at de sammen kan finne ut hva som kan være aktuelt for dette trinnet. 

17. mai Evelyn Bokn (leder) 
FAU-ene på Jørpeland vil følge samme mal som i fjor for salg og 17.mai- avis. 
8. trinn skal ha ansvar for salg - en representant fra hver klasse skal ha ansvar for dette 
9. trinn skal ha ansvar for 17. mai-avisa.( avdelingsleder skole er koblet på) 
FAU-ene på 9. trinn må finne en fra sin klasse til å sitte i aviskomiteen. De skal ha ansvar for 
annonser og innholdet i avisa. 

Evelyn Bokn kaller inn til møte i Flerbrukshallen 24. oktober kl 19.00. 

FAU-representantene på 8. trinn håper skolen kan finne en bedre løsning når vi sender ut 
klasselistene til neste år, slik at alle kan få dem samtidig. I vår ble info fra skolen sendt ut via 
posten. Siden husstandene i Strand ikke fikk utlevert posten samme dag, skapte dette mye 
uro og frustrasjon for elever og foreldre. 

Skolens utfordring er at elevene fremdeles tilhører Fjelltun. Vi kan ikke nå foreldre eller 
elever fra Fjelltun via våre digitale systemer, men vi vil prøve å finne en bedre løsning til 
neste år. 
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Med hilsen 

Kari Heng 
rektor 
Jørpeland ungdomsskole 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 


	Med hilsen

