
Referat fra FAU-møte 6-21/22 for 
Sørbø skole 

Dato: Mandag 4. April 2022 kl. 20.00-22.00 

Sted: Mat & helserommet, Sørbø skole 
Deltakere:  

Dalane, Cathrine W., leder, 7B 
Undheim, Ståle, 5B 
Sværen-Bryne, Beathe, 3B 
Fagerlund, Vidar, 4A 
Dobbe, Runar, 3C 
Dudley, Marc, 1B 
Tornes Husberg, Janet, 5A 
Ek, Nina, 6C 
Lents, Gunn, 4B for Høili, Kim Frode 
Hegdal, Solveig, 1C 
Tomlid Maal, Stine, 3A 
Valaas Gremal, Hege 1A 
Molvik, Karema, 2C 
Aksnes, Elisabeth, rektor 

Forfall: 
Salvesen, Kjartan, 2A 
Stig Bjerknes Eikeland, 2B 
Kristoffersen, Stig, 4C 
Vea, Odd Magne, 5C 
Strand, Tom, 6A 
Thomson, Mark 6B 
Pedersen, Sigbjørn, 7A 

 
Referent: Ståle Undheim 

34 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-
møte 

Møteinnkalling godkjent. 
  
 

35 - 21/22 Informasjonssaker: 

 
a) Rektor informerer 
 

 
• Det kommer en sak i Sandnesposten om kapasitet. Her kan ikke rektor ha egene 

meninger, men støtter seg på det som SU sier. Prognosen for Sørbø + Ganddal er 
12.000 innbyggere. 

• I forhold til flyktninger fra Ukraina, har ikke Sørbø fått noe informasjon om at elever 
skal komme hit enda. De som kommer får ett 8 uker intensivkurs i norsk, og her har 
Forsand kapasitet til å ta kurset. 



• Samarbeid med Frode Skartstein, naturviter UiS, ny læreplan, lokal forankring. Våre 
elever skal bli eksperter på stokkelandsvatnet. Innkjøpte kanoer, står på skolen, skal 
rulles ned. Kanoene kan ikke stå ved vannet, da det er ett værnet område. Området 
skal fordeles pr trinn. Arkologer til 3dje klasse. første klasse ser på endene og 
hekking.. Alle lærere som skal ut i kano skal ha svømmekurs, og det blir 
redningsvester til elever. 

• Rektor viste skolebidrags indikatorer fra udir: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/# 
Her blir alle elever gjort gjennomsnittlige, og man måler hvor stor bidrag en elev har 
fått ved å tilbringe 1 år på en skole/skole i kommune/fylke. Her måles det om skolen 
har hatt en positiv eller negativ påvirking for elevens utvikling, sammenlignet med alle 
andre skoler i landet. I 18/19 og 19/20 var Sørbø under 0, mens i 20/21 er bidraget 
positivt. Ingen elever på Sørbø er på laveste nivå i engelsk. 

• Trolljeger: her er det kommet press på lærere om å organisere dette. Dette er ikke 
noe som skolen i utgangspunktet ordner, og her må hver enkelt klasse selv ta stilling 
til dette, og finansiere det. Kostnader utover klassekassen må da dekkes av foreldre. 

• SFO, her kommer Transponder til å brukes som hovedkanal fremover for daglige 
meldinger. Endringer i avtaler gjøres på mail. 

 
b) SU informerer 

• Ingen SU møter 

 
  

36 - 21/22 Informasjon/oppdatering fra 17.mai komiteen. 

 
Her er det god fremgang. Toget er nå satt til å begynne 09:30, og hele programmet er 
forskjøvet 30 minutter. Det er god oversikt over bestillinger, og disse vil bli gjort før påske. 
Det er også kommet inn flere sponsorer, Møhler Bil og Aski Raski. I tillegg sponser 
Pizzabakeren beste klasse i toget. Det er også sendt ut info til klassekontakter om økt behov 
for folk. FAU stiller 16. Mai, Sigbjørn adminstrerer rigging. SFO skal lage ny 17 Mai pynt. 
 
Lundehaugen skole kommer også til å bli med. Til talene er det 2 fra 10ende klasse, og 1 
7ende klassing fra Sørbø, og 1 7ende klassing fra Ganddal. Talerene får kino billette i gave. 
Det var diskusjon i forhold til barnehager, disse må gå bakert pga. tempo. Usikkerhet rundt 
hvem som skal bære skolefanen, og hvor mange som skal være i flagborgen. 
  
 

37 - 21/22 Velkomstbrev til nye FAU – representanter og klassekontakter 
(1.trinn) 

 
Her følte en at det var manglende info om FAU, og også at Lærere er uforberedt i forhold til 
rekrutering. 17. Mai komiteen føler også at det er mye arbeid i forhold til antall medlemmer i 
komiteen. En vurdering her er om at det heller skal være foreldre til de i 6te klasse som skal 
ta 17 Mai. 
              
 

 

 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/


38 - 21/22 Eventuelt 

Kongeparken har ikke lengre åpent i ukedager, så en må revurdere avslutningen for 7ende 
klasse. Her skal rekoter sjekke opp med elevene hva som er attraktivt. 
 


