
Referat fra FAU møte 14.11.16 

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

 

Sak 1  Bjørn Ståle og Caroline refererte fra dialogmøte vdr prosjektet            

«Den gode skolen» som de var med på i oktober.                                      

FAU forventer at alt som omhandler «Den gode skolen» skal legges ut på 

skolens hjemme side. 

      

Sak 2   Det har kun vært et møte mellom FAU-leder og rektor i høst, det har ikke 

vært møte i SU eller SMU.  

 

Sak 3   Innspill fra foreldre ble tatt opp og drøftet.  

 

Sak 4   Et samlet FAU kan ikke akseptere tilbudet om å være med på prosjektet 

«Den gode skolen». Vi har siden vi sendte mistillit i vår sagt at vi deltar 

med ny ledelse og står ved dette.  

I referatet fra Dialogmøte 27.10.16 står det ingenting om mål, tanker og 

ideer fra skoleledelsen om hvordan de vil jobbe ved Forsand skole.  

 

 

Sak 5   Dette forventer vi blant annet av en god skoleledelse: 

  Det skal være målbare planar for alle klassene, og for de elevene som 

trenger ekstra oppfølging. Disse planene skal foreldrene få informasjon 

om, og oppdateres når det er nødvendig. 

 Informasjon om forandringer i en klasse skal komme ut til foreldrene 

samme uken ledelsen får vite om det. 

 Det er viktig med godt samarbeid og god informasjon mellom ledelsen, 

ansatte og foreldrene.  



 Vi forventer at ledelsen ser at elever/klasser har ulike behov og at dette 

må jobbes med på en kreativ og dyktig måte.   

 Vi forventer at ledelsen er løsningsorientert.  

 Ledelsen skal ha tro på foreldregruppa og omtale seg positivt om 

foreldrene. 

 

 

Sak 6  FAU oppfordrer foreldrene til å legge kopi av brev, saker ol som tas opp    

med skolen – kopi sendes til leder i FAU; rettedal°jdbygg.no 

Sak 7 FAU har blitt bedt om å uttale seg i saken om 5 dagers skole for 1-4 trinn. 

Vi tar dette til klassene og «lodder» stemningen før vi uttaler oss til 

kommunestyret.  

 

 

Nytt møte mandag 5.12.16        

Referent: Inger-Ann Haukalid 

 

 


