
Referat fra FAU møte        1.2.17 

Tilstede: Bjørn Ståle, Irene, Mona, Brit Gøril, Anne og Inger-Ann 

 

Sak 1 Torill Idland skriver søknad om støtte til følgende; «Psykisk helse i 

skolen» er en tilskuddsordning som har som mål å styrke området psykisk 

helse i skolen. Fokus er bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og 

samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge.  

Sak 2 Bjørn Ståle refererte fra møtene i Samarbeidsutvalget og miljøutvalget.  

- Det har vært en avklaring av roller i disse utvalgene, det skal være 

tydelig hvem som representerer hva og hva den skal arbeide med.     

 

- Når det gjelder saken om 5 dagers skoleuke er den utsatt og skal opp 

hos politikerne på nytt. FAU ønsker å uttale seg når saksutgreiinga er 

klar.    

 

- «Vurdering for læring» er nytt satsningsområde ved Forsand skole.      

FAU ønsker informasjon om hva dette innebærer. 

 

 - Hva er målet, hva skal evt. endres, skal elevene vurdere seg selv, 

skal lærerne vurderes?  

 

- Foreldreundersøkelsen; Det var dessverre bare 24% av 

foreldre/foresatte som svarte på undersøkelsen. Dette ser FAU som 

svært beklagelig, da resultatet ikke er representativt for Forsand skole.  

Skal vi kunne påvirke og samarbeide om barnas skolegang MÅ vi delta 

aktivt når vi kan. 

FAU ønsker at vi står sammen med skolen og må gjøre endringer slik at 

mange flere svarer på slike undersøkelser.  

 

 

 



 

- Elevundersøkelsen; Her er det 7. og 9. trinn som svarer.  

Den gir urovekkende resultat, mange som ikke trives på skolen og som 

ikke ser vitsen med å gå på skolen.  

 

Det blir ekstraordinært møte i Skolemiljøutvalget for en nøye gjennomgang 

av disse resultatene. (16 Feb.2017) 

 

Sak 3 FAU ønsker informasjon om hva avviksmeldingene som skrives ved 

Forsand skole går ut på. Gjelder de hærverk, mobbing, skader, mangel på 

personal el?  

Hvordan behandles disse sakene og hvordan går foreldre/foresatte fram hvis 

de melder noe som avvik (en uønsket hendelse).  

Sak 4 Politikerne har bevilget penger til en TURNBINGE som skal settes opp i 

skolegården, det er bra!  

Sak 5 Trivselsleder prosjektet fungerer godt, takk til de som står på der! 

Sak 6 Diskusjon rundt enkelt saker som er sendt oss fra foreldre.  

Sak 7 Prosjektet «Den gode skolen» i Forsand skal ha ei Arbeidsgruppe 

bestående av Liv Kristin Eggen, Kate Elisabeth Larsen og Ragnvald Riis.           

FAU er invitert til å være med i den gruppa og ser det som veldig interessant å 

være med, vi har takket ja til dette.   

Denne gruppa skal arbeide med GOD PLAN FOR GODT FORELDRESAMARBEID 

Anne Lansom og Irene Thu blir med i denne gruppen (fra FAU).                                            

14. februar skal denne gruppa møtes. (Les referater på skolens hjemmeside fra 

disse møtene).  

Sak 8 Elevrådet ønsker at FAU skal sjekke hjelm og refleksbruk. Vi stiller opp 

tirsdag 7.2.17 klokken 07.45. 



Sak 9 SKULEFEST; Tirsdag 21.02.17 kl. 17 – 20 er vi alle invitert til skolefest. 

Dette gleder vi oss til og FAU ønsker å bidra om det trengs. Vi kontakter 

ledelsen og blir enige om hva vi kan bidra med.  

Skolen trenger en KAKE fra alle klassekontaktene, tusen takk.     

Hvis det er problematisk vil vi i FAU gjerne ha beskjed.  

 

Så minner vi om at FAU representerer oss som foreldre/foresatte og at dere 

kan melde saker til oss. Ta kontakt om dere har spørsmål eller kommentarer, 

det er viktig for at vi skal gjøre en så god jobb som mulig.  

Ved skriftlige henvendelser til skolen er vi glad for en kopi!  

 

Neste FAU møte er 9.3.17 

 

Referent Inger-Ann Haukalid  

 

 

 

 


