
Referat fra møte 
Gruppe: FAU 

Møte nr. 04 – 2021/2022 

Møtested:  Teams 

Dato/ -tid: Mandag 17 januar 2022, kl.19.30. 
 
DELTAKERE: 

1. Vibecke Wagle (2A) 
2. Heidi Lie Eriksen (7A) 
3. Silje Marie Tungland (1B) 
4. Sissel Nedrebø (6B) 
5. Nils Andreas Høie (5C) 
6. Ane Hauso (1A) 
7. Lars Erik Skedsmo (4B) 
8. Åshild Slåttå Watn (3A) 
9. Elisabet Kvinnesland (kasserer) 
10. Karen Elisabeth Risvoll (5A) 
11. Anita Espedal (4C) 
12. Cecilie Kooyman (5B) 
13. Paal Baarsrud Fagerli (4A) 
14. Inger Buøen (6A) 
15. Anette Aano (3B) 
16. Arnhild Støvik (vara 7B) 
17. Eivind Raustøl (1C) 

 

Møteleder: 

Paal Baarsrud Fagerli (4A) 

 

Referent: 

Nils Andreas Høie (5C) 

   

15/22 Godkjenning av agenda og referat.  
 
Vedtak: Referat ble godkjent uten anmerkninger. Det ble meldt inn sak til eventuelt om 
17. mai, for øvrig ble agendaen godkjent.  
 

 

16/22 Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 
 

• Pandemi og gult nivå:  

Gult nivå – kommunen har løpende vurderinger. Om endringer – kan komme på grønt 

nivå, skolen vil prøve å ta hensyn til kohorter, det har vist seg å være en god ordning for 

å holde oversikt og avgrense smitte.  

Høyt fravær i personalet – over 2 på trinnet borte fører til at miljøarbeidere også settes 

inn. Elevene kan ikke permitteres – det kan i tilfelle bare skje etter en risikoanalyse og i 

dialog med skoleeier  

 



Testing. Skolen anbefaler testing, det kan ikke pålegges. Om det påvises smitte i kohort 

får alle en test. Mer enn 3 elever anbefaler skolen test på dag 3 og 5 i tillegg. Følge med 

symptomer er superviktig, testing er ikke en komplett sikring.  

Elever som holdes hjemme, se sak 18/22. Rektor har stor forståelse for de som holdt 

seg hjemme de siste dagene før jul – men det er skoleplikt, og det er viktig å komme på 

skolen. Noen har opparbeidet seg høyt fravær. Rektor presiserer at pandemien og 

smittefrykt ikke gir gyldig fraværsgrunn, og oppfordrer til dialog der det er usikkerhet og 

engstelse for å gå på skolen.  

 

• SFO: Stavanger kommune setter i gang viglo – et nytt bedre system som 

ivaretar personvern.  

 

• Ståstedsanalyse: Ledelse, SFO, lærere, miljøarbeidere er i prosess, med tanke 

på satsningsområder videre fremover. Skal lande en konklusjon fremover. Har 

savnet dette arbeidet, som har blitt redusert i pandemien.  

 

 

• Brev til foresatte på 1. trinnet om mulig sammenslåing. Trinnet består av 52 

elever. Det er et sårbart tall helt på grensen for om det skal være 2 eller 3 

klasser. Skolen vil følge elevtallet videre fremover ei stund og rektor vil være 

med på foreldremøtet uke 17/18. Det ble vist til ulike erfaringer i innspill fra 

foreldre på å slå sammen klasser, og at det er trygge elever og god læring på 

trinnet. Erfaringer med trinn som etter å ha blitt slått sammen så har blitt 

splittet opp igjen bør være en lærdom skolen trekker på i saken.  

 

• Foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn. Litt over 60 prosent deltakelse skulle man 

ønsket var høyere.  

Undersøkelsen ble kort gjennomgått i møtet.  

Gjennomgående noe høyere score på 6. trinnet. Ellers stort sett greit med jevnt 

over god score. Rektor trakk blant annet frem skolearbeid og motivasjon som 

viser lavere resultat enn ønskelig.  

 

• Elevundersøkelsen 6. og 7. trinn (7. trinn obligatorisk) 

Undersøkelsen ble kort gjennomgått i møtet.                 

6. trinn viser et mønster skolen ikke er fornøyd med.  

Arbeidsro viser urovekkende lave tall, og rektor viste ellers til lav score på 

elevmedvirkning/demokrati. Også spørsmål om faglige utfordringer viser lav 

score.  

 

På spørsmål i møtet om krenkesaker forrige skoleår har fortsatt i høst svarer 

rektor at det ikke har vedvart. Skolen har blitt bedre på rutinene rundt 



aktivitetsplaner og oppfølging av slik saker. Vi er mer på «normalen» i år i antall 

saker sier rektor.  

17/22 TRAFIKKGRUPPE. FAU har hatt en intern gruppe før som hadde jevnlig dialog med 

kommunen. Er lurt å videreføre dette, og være aktive opp mot kontaktperson i 

kommunen.  

Åshild Slåttå Watn (3A) og Nils Andreas Høie (5C) meldte seg til dette. Pål oppretter en 

egen gruppe på SPOND for dette.  

Det kom innspill i møtet på at flere situasjoner med biler som kommer fra Henrik Ibsens 

vei og snur i Sigrid Undsets vei oppfattes som skumle. Parkeringen ved kirken blir også 

mye brukt, og her er det også mye rygging og lite lys. Alle representantene har ansvar 

for å få ut informasjon om trafikksaker som dette i egnede kanaler. Pål sjekker om 

linksidene til skolen kan brukes også.  

SAK OM LEKSER. Rektor var med under behandling av denne saken, og sier skolen er i 

prosess. Elevrådet har det på agendaen nå snart, for å gi tilbakemelding. Har lekser den 

funksjonen de skal ha? Skolen vil prioritere lesing i alle fall. Rektor kunne godt sett for 

seg en oppsummering fra FAU på innspill. 

LÅSBARE SKAP. Rektor var med under behandling av denne saken. Lærerne ønsker at 

elevene har med chromebook hjem. Er også i tråd med det som er praksis på alle andre 

skoler i Stavanger.  Men det kan tas individuelle hensyn – og foreldre oppfordres i 

tilfelle til å ta kontakt.  

 

18/22 Andre saker 

 

• Fravær på grunn av frykt for smitte – se sak 16/22 

 

• Valg av nestleder – Nils Andreas Høie (5C) ble valgt 

 

• Stavangerstandarden for samarbeid skole hjem.  

Innspill i møtet:  

 

Inkludering viktig, selv om det på enkelte trinn kan virke temmelig låst i 

kommunikasjonen. Det burde være å jobbe videre med.    

Et poeng som nevnes er at vi skal snakke positivt om skolen. Det følger naturlig 

når det er gode relasjoner.  

Opplevelse av ikke å bli tatt på alvor når det meldes inn utfordringer 

Ved et annet tilfelle har foreldrene prøvd å få til noe, men har vært veldig 

ustabilt med lærerne. Foreldre vet for lite om hva som skjer på skolen 

informasjonsflyten kan bli bedre.  

Om noen melder fra bør FAU kontakten melde direkte inn til rektor også. FAU 

må fortsette å ha tett oppfølging på dette temaet.  

 

 



• Eventuelt sak: 17. mai. Sissel Nedrebø (6B) har hatt kontakt med 17. mai 

komiteen, og det er 6. klasse som har et særlig ansvar. Det var spørsmål om 

hvordan det fungerte mht søknad til bydelsutvalget om øk støtte.  

Pål informerte om at FAU har utstyr/musikkanlegg på lager, samt at FAU har 

noen midler på konto til premier etc. FAU får en prosentandel av det som tjenes 

for å stille konto/VIPPS/utstyr til disposisjon. Det kan søkes om tilskudd eller 

refusjon av dokumenterte utgifter til bydelsutvalget. Paal finner ut mer rundt 

søknad, og holder kontakt med Sissel om dette.  

 

Kasserer Elisabeth informerte om at det er kort til en av kontoene som kan 

brukes til innkjøp. Sissel videreformidler dette til 17. mai komiteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


