
Referat fra FAU-møte 2-21/22 for Sørbø skole 

Dato: Mandag 1. november 2021 kl. 20:00–22:00 

 

Sted:  Sørbø skole – mat og helserommet 

Tilstede: Cathrine W. Dalane  7B  leder 
Vea, Odd Magne  5C   nestleder 
Ståle Undheim  5B  kasserer 
Thomson, Mark  6B 
Molvik, Karema  2C 
Husberg, Janet T.  5A 
Hegdal, Solveig  1C 
Dudley, Marc   1B 
Sværen-Bryne, Beathe 3B 
Grewal, Hege Valaas  1A 
Eikeland, Siri B.  2B 
Kristoffersen, Stig  4C 
Dobbe, Runar   3C 
Fagerlund, Vidar  4A 
Aksnes, Elisabeth  rektor 
  
Forfall:  
Strand, Tom   6A 
Høili, Kim Frode  4B  
Ek, Nina   6C 
Salvesen, Kjartan  2A 
Pedersen, Sigbjørn  7A 
Maal, Stine Tjomlid  3A 

 

Referent:  Odd Magne Vea/ Cathrine Dalane 

 
 
 
  



AGENDA 
 
 
12 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 
 
13 - 21/22 Informasjonssaker: 
                     a) Rektor informerer 
                      b) SU informerer 
 
14 - 21/22 Informasjon fra jule og foreldremøte komiteen ( i h.t årshjulet 
                        a) form på arrangement 
                        b) dato 
                        c) samarbeid med skolen 
                        d) hvordan distribuere informasjon ut 
 
15 - 21/22 Informasjon fra 17.mai komiteen 
                        a) hvem ble ledere 
 
16 - 21/22 Saker som er spilt inn til FAU 
                      a) Transponder: Det finnes en funksjon for å registrere at barnet er kommet på 
SFO. Skolen tar kontakt dersom eleven ikke kommer til skolestart hvis de ikke har fått 
melding. På SFO kan det potensielt gå en time før det oppdages at barnet ikke har dukket 
opp. Er det en mulighet å ta i bruk funksjonen i transponder?  
 
 
17 - 21/22 Eventuelt 

a) Rektor tar opp sak vedrørende uteklær 
b) Rektor ønsker å diskutere form på utviklingssamtaler 

 
 

 

REFERAT 
 
12 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 
Feil referat ble vedlagt innkalling. Tas med til neste møte. 
 
13 - 21/22 Informasjonssaker: 

a) Rektor informerer 
Det er ikke satt av penger til utvidelse av Sørbø skole foreløpig. På sikt må spesialrom 
benyttes pga sprengt kapasitet. Det forventes over 90 1.klassinger ved skolestart neste år. 
 

b) SU informerer 
Det ble på SU møtet i oktober 2021 vedtatt at Sørbø skole skal delta på julegudstjeneste 
skoleåret 21/22 
 



- SU hadde et innspill fra forrige møte på at det er viktig at foreldre i alle klasser blir kjente 
med hverandre. Det nevnes spesielt at foreldrene på 2.trinn har hatt få muligheter til å bli 
kjent pga Covid. FAU oppfordrer klassekontaktene til å gjennomføre arrangement for at 
foreldrene skal bli kjent. 
 
 
14 - 21/22 Informasjon fra jule og foreldremøte komiteen (i h.t årshjulet) 
                        Forslaget fra komiteen er som følger: 

o 1– 4. trinn. Avholder arrangement i aulaen på skolen. En kveld pr trinn. Bruker 
3. og 4. klasse fløy til det sosiale etter elevenes opptreden. Kakesalg på 
langbord utenfor aula. En bruker kun Vipps som betaling. Klassekontakter 
ordner til klasserommene. Avholdes uken som starter 29.november. 
Rekkefølge på kveldene : 1. 3. 2. 4. 

o 5. og 6. trinn har grøt på skolen. Klassekontakter organiserer. 
o 7.trinn reiser til Jul i kongeparken. Komite sjekker med skolen om pris på buss, 

ellers oppfordres det til å engasjere foreldre til å kjøre. 
o Inntekter fra salg i 1. – 4. trinn brukes til å finansiere 7.trinns tur til 

Kongeparken. (ca 8500 Kr).  
o Dette gjennomføres i første omgang dette året for å se om vi får inn nok 

penger til planen blir gjennomførbar. 
o Rektor informerer via transponder om datoer og arrangement. 

Vedtak: Enighet om at det er et godt forslag og at denne formen på julearrangement 
gjennomføres dette skoleåret. 
 
 
15 - 21/22 Informasjon fra 17.mai komiteen 
Siri B. Eikeland (2b) og Hege V. Grewal (1a) ble ledere av 17.mai komiteen for 2022. 
Lite er foreløpig påbegynt. 
Det opprettes kontakt med 17.mai komite på Ganddal skole. 
Aksjonspunkt: booke Sørbøhallen raskest mulig. 
 
16 - 21/22 Saker som er spilt inn til FAU 
                      a) Transponder: SFO leder mener at funksjonaliteten i Transponder ikke er 
fleksibel nok til å bruke som ankomstregistrering. Er kun egnet til fraværsrapportering og 
man må derfor ha mer rigid påmelding hvis dette skal benyttes. 
 
 
17 - 21/22 Eventuelt 

a) Rektor ber om innspill til utviklingssamtalene. Alle elever har rett til halvårsvurdering. 
LK20 (læreplan) gir mulighet for å endre på utviklingssamtalene. Udir setter allikevel 
retningslinjer til hva denne skal inneholde. Lærerne vil i tiden fremover prøve ut ulike 
varianter av utviklingssamtalene. FAU oppfordres til å mene noe om dette til neste møte. 
Hva fungerer, hva fungerer ikke, hvordan er den ideelle utviklingssamtalen? 



b) Det er flere elever som kommer til skolen uten nok gode klær, spesielt på høst/vintertid. 
Bakgrunnen kan i flere tilfeller være dårlig råd. FAU ønsker i den anledning å se på 
mulighetene for å gjennomføre en gjenbruksdag på skolen i januar/februar 2022. Det 
foreslås at julekomiteen arrangerer dette i stedet for et foreldremøte. 

Det foreslås at gjenbruksdagen gjennomføres for 1-3 trinn. Og at 7.trinn kan hjelpe til med 
sortering og klargjøring. Rektor sjekker dette ut med 7.trinn. 

 


