
Referat fra FAU-møte 4-21/22 for Sørbø skole 

Dato: Mandag 10. januar 2022 kl. 20.00-22.00 

Sted:   Teams 

Deltakere:  Dalane, Cathrine W., leder, 7B 

Høili, Kim Frode, sekretær, 4B 

Grewal, Hege, 1A 

Hegdal, Solveig, 1C 

Dobbe, Runar, 3C 

Molvik, Karema, 2C 

Tornes Husberg, Janet, 5A 

Tjomlid Maal, Stine, 3A 

  Dudley, Marc, 1B 

  Salvesen, Kjartan, 2A 

  Vea, Odd Magne, 5C 

Undheim, Ståle, 5B 

Aksnes, Elisabeth, rektor 

 

Forfall: Strand, Tom, 6A 

  Thomson, Mark 6B 

  Fagerlund, Vidar, 4A 

Swæren Bryne, Beathe, 3B 

Kristoffersen, Stig, 4C 

Ek, Nina, 6C 

Pedersen, Sigbjørn, 7A 

Referent: Kim Frode Høili  



AGENDA 

23 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 

Referatet fra sist møte ferdigstilles og publiseres snarest. Tas opp ved neste FAU-møte 7.2 
for godkjenning. 

24 - 21/22 Informasjonssaker: 

a) Rektor informerer 

COVID-19:  

- Nå behandles all smitte som Omikron.  
- Varianten gir lite sykdom/symptomer.  
- Medfører omfattende behov for karantene.  
- Foreldre ved skolen er flinke på å følge de beskjeder som gis fra skolen.  
- Det er mest smitte i 1. og 5. klasse. Tester av barna 11.01 avgjør videre tiltak.  
- Det har vært ett isolert tilfelle av smitte på 7.trinn.  

SFO: 

- Utfordrende situasjon. 3. og 4. klasse har et dårlig tilbud. De er få og må være i 
kohort. Dette oppleves som kjedelig.  

Elevundersøkelsen: 

- Mye likt som i 2020.  
- Det er god trivsel og lite mobbing. 
- Overraskende at gutter trives bedre enn jenter. 
- Mange elever opplever manglende arbeidsro. Dette vil skolen jobbe videre med å 

avdekke. 

Foreldreundersøkelsen:  

- God respons (svarprosent rundt 80). 
- Foreldre melder om lite mobbing og god trivsel. 
- Sørbø skole oppleves som en god skole. 
- Rektor poengterer at de må jobbe mer med å formidle hva skolen faktisk gjør, f.eks 

når det meldes om lite arbeidsro. 

 

                      b) SU informerer 

SU hadde intet å melde. 

25 - 21/22 Gjenbruksdag 

Grunnet Corona-situasjonen utsettes dette til høsten. Rektor informerer lærere om 
gjenbruksdagen.              



26 - 21/22 Informasjon/oppdatering fra 17.mai komiteen 

- Det er etablert god kontakt med Ganddal skole. 
- Komitèen skal innen kort tid samles til møte. 
- Det er viktig at alle som er definert som deltakere i 17-mai-komitèen blir 

involvert.                          

27 - 21/22 Eventuelt 

Julearrangement:  

- Fikk inn 18.800 kroner.  

7.trinn og Kongeparken: 

- Pris / elev sjekkes ut.  
- En må unngå underskudd på arrangementet. 
- Det må være langsiktighet i å arrangere dette for avgangsklasser 

SFO og kommunikasjon:  

- FAU får tilbakemeldinger om at kommunikasjonen med SFO ikke fungerer slik den 
bør.  

- FAU-leder etablerer dialog med rektor og SFO-leder angående dette. 
- Situasjonen settes som sak på agenda for FAU-møtet 7.2. 

Trafikkvakt-ordningen: 

- En jobber med steder hvor utstyret kan oppbevares. Det gikk ikke som planlagt pga 
korona.  

 

 

  

 


