
Referat FAU møte Måndag 7.januar, 2019.  
 
Til stede:  
Inger Ann Haukelid, Arnt Johannsen, Ingeborg Meyer, IngerLise Fiskå, Mona L. 
Kjærvoll, Janne Sørskår, MonicaEspedal, Katrin Pecher og Hege Tungland.  
  
Sak 1:  
Organisering av titler i FAU.  
Inger Ann = Leder 
Inger Lise = Nestleder og kasserer 
Mona = Referent.  
  
Sak 2:  
Inger Ann sjekker med Monica om at alle klasene skal være representerte i FAU. 
Litt misforståelser her om at der skal være en klasse representant fra alle klasser, 
eller om FAU kan være som i dag.  
Katrin endrer titlene i FAU på hjemmesiden.  
  
Sak 3:  
Elevundersøkelsen var bra, og skolen er godt fornøyd med resultatene som 
kommer ut av undersøkelsen.  
Nærmere info om elevundersøkelsen ligger i referatene fra SMU/SU på 
hjemmesiden. ‘ 
  
Sak 4:  
Foreldreundersøkelsen var under 50%, men det var positive svar fra de foreldrene 
som har svart.  
Til neste gang undersøkelsen skal være skal der bli noen endringer for å få 
bedre oppslutning til undersøkelsen blant foreldrene. Blant annet: Passord 
ordningen skal bli bedre og de bør deles ut før elevsamtalene, lærere skal sette ut 
PC etter elevsamtalene.  
  
Sak 4:  
CB i helgene?  
FAU mener at der bør være forskjellige forhåndsregler her fra barnetrinn, 
mellomtrinn og ungdomstrinn ettersom de treng den på forskjellige nivå.  
Der bør være klare regler for hva CB skal brukes til og ikke, også hjemme.  
Der var enstemmig i FAU for å fortsette å ha CB med i helgene. Og at det er 
foreldrenes ansvar for hva barna/ungdommen gjør på CB når den er hjemme.  
 
 
 



 
Sak 5:  
Headset på skolen som blir utsatt for hærverk, skal erstattes av foreldre.  
  
Sak 6:  
Skolefesten den 20. februar, som er innsammling for fadderskolen vår i Boliwia.  
FAU stiller med mat.  
Inger Ann sjekker med Monica hva skolen tenker maten skal være- Kaffemat? 
Fingermat? Hva ønskes at FAU skal bidra med av matopplevelser? Inger Ann gir 
rask melding når hun vet noe nærmere denne saken.  
Når det er avklart tar FAU ansvar for å engasjere foreldrene klassevis, for å fordele 
hva mat en skal komme med.  
  
Sak 7:  

Det er bevilget 12 millioner til utbedring av infrastruktur på skolen. 😊 
  
Sak 8:  
Skoleruta 2019/2020 er godkjent.  
  
Sak 9:  
Fylkesmannen sitt tilsyn av driften på Forsand Skole er nå lukket.  
Det skal lages ett system ved skolen, en fag-bank som skal gjøre det 
lettere for lærerne å hente opp mål og undervisningsopplegg, fra år til år.  
  
Sak 10:  
Der er forslag om Forsand Skole skal ha ett skolekor.  
Marianne og Hege har lyst å få dette til. Der elever som har lyst kan få delta, dette 
blir laga i regi av skolen.  
Der er enstemmig JA fra FAU for å få dette til.  
  
Sak 11:  
Personaltur for lærere. Om de evt kan reise i Nov, og da forskyve en dag med 
plandag til November.  
FAU er enstemmig enige i at lærerne kan gjøre det.  
  
Sak 12: 
Den nye læreplanen i 2020, skal lages i sammen med Sandnes skolene.  
Sjekk udir.no sin side, hva der er skrevet der om de lokale læreplanene.  
Sandnes skolen er i gang med nye visjon og nye verdier. Vi skal uttale oss om 
dette, og om det er noe vi kan stå for eller har innspill.  
  
 

http://udir.no/


 
17. MAI:  
Inger Lise og Hege, er ledere i 17. mai komiteen og har kontroll på hvordan dette 
skal forløpet nå og frem mot 17. mai feiringa.  

 Foreldrene som er i de aktuelle års trinn for deltaking på 17. mai tilstelningen, 
bli innkalla i ett møte for fordeling av oppgaver.  

 Foreldrene blir satt i forskjellige arbeidsgrupper og der blir utnevnt ein leder for 
gruppa. (Inger Lise har kontroll på hva grupper der trengs.)  

 Janne sjekker ut med de forskjellige organisasjonene i Forsand, om de vil bidra 
med ein «stan» eller ett innslag på 17.mai. På denne måten vi en også få ett 
innblikk i hvilke fritidstilbud er finnes i kommunen, og kan da lettere benytte seg 
av de.  
  
NYTTE MØTE: 11.mars, klokken 20.00. Ved personalrommet på skolen.  
  
Referent.  
Mona L. Kjærvoll. 
 


