
Referat fra FAU-møte 8-21/22 for Sørbø skole 

Dato: Mandag 13. juni 2022 kl. 19.00-22.00 

Sted:   Mat & helserommet, Sørbø skole 

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

Høili, Kim Frode, sekretær, 4B 

Grewal, Hege, 1A 

Hegdal, Solveig, 1C 

Dobbe, Runar, 3C 

Tornes Husberg, Janet, 5A 

Tjomlid Maal, Stine, 3A 

Undheim, Ståle, 5B 

Swæren Bryne, Beathe, 3B 

Fagerlund, Vidar, 4A 

Dudley, Marc, 1B 

Ek, Nina, 6C 

Aksnes, Elisabeth, rektor 

 

Forfall: Strand, Tom, 6A 

  Thomson, Mark 6B 

Molvik, Karema, 2C 

Pedersen, Sigbjørn, 7A 

Kristoffersen, Stig, 4C 

Salvesen, Kjartan, 2A 

  Vea, Odd Magne, 5C  

Stig Bjerknes Eikeland, 2B 



Referent: Kim Frode Høili  

 
 
AGENDA  
 
43 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 
 
Godkjent 
  
44 - 21/22 Informasjonsaker: 

a)    Rektor informerer 

Innskoling til høsten skal kanskje ha en annen form. Basert på det som ble gjort sist 
år. Det er 91 barn som skal begynne i 1. klasse, det kan være hensiktsmessig å dele 
klassene opp. Aktuelt at de kommer til forskjellige tider. Det gir mer tid for barn og 
barnets følge, og man er ikke like utsatt ved eventuelt dårlig vær. FAU er innstilt på at 
dette bør prøves og evalueres. 

7. trinn har arrangert kabaret. Dette har vært en kjempesuksess og er en flott 
tradisjon.  Status når det gjelder lærerstaben: Alle stillinger besatt av vel kvalifiserte 
lærere.  

Endring på utviklingssamtaler: Mindre fokus på detaljer, flere aspekter: Løfte frem det 
som mestres. Utviklingen vurderes ut fra ut fra læreplan. Tilbakemelding fra FAU: 
Utelukkende positivt. Detaljert. Passe tekst.  

b)    SU informerer  

Skolebehovsplanen til Sandnes kommune gir prognoser for årene som kommer. En 
utfordring i dette arbeidet er at dette behovet vurderes på bydelsnivå, ikke skolenivå.  

Sørbø skole er presset på plass. For årene som kommer blir det betydelig flere 
1.klassinger på Sørbø. Vi trenger prognoser på skolenivå. 

SU er opptatt av nærskoleretten. Man har rett til å kunne gå til nærskolen. Det vil 
komme en endring på dette i 2024. En vet ikke hva endringen konkret blir. SU mener 
at foreldre og elever trenger forutsigbarhet ift hvor barnet skal gå på 
skolen. Hovedbekymring at det ikke planlegges godt nok ift elevtall i kommunen.  

45 - 21/22 Evaluering av 17.mai 
 
Samarbeidet med Ganddal skole har fungert godt. Det er fra Ganddals side et ønske 
om at toget går fast fra Ganddal til Sørbø. Ganddal blir da gode på togavvikling. 
Sørbø blir flinke på rigging. Vi ønsker å dele kost på scenerigg. Det er notert mange 
erfaringer og forbedringsområder fra årets arrangement, disse blir ikke ramset opp 
her.  
 
Sentrale aspekter å nevne etter årets arrangement er: 



 
- FAU erfarer at det er en for stor oppgave å arrangere 17.mai. Vi vil undersøke 

hvordan store skoler arrangerer 17.mai 
- Arbeid/planlegging av 17.mai bør starte mye tidligere  
- Vi må ha alle med på alle trinn. Godt fellesskap på dagen 
- Involvere etter elevantall per klasse 
- Klassekontakter må inkluderes og delta på informasjonsmøte 
- Sikre at klasselister sendes til FAU, er lesbare og forpliktende for den enkelte 

som påtar seg oppgaver 
- Samarbeid mellom 17.mai-komite og skolen/SFO må styrkes  
- Lærere satte pris på konkrete beskjeder 

 
FAU vedtok følgende: Det skal være en glidende overgang hvor ansvar for 17.mai 
overføres fra FAU til klassene. Det vil legges til 5. og 6. klasse å ha et hovedansvar. I 
første omgang betyr det at vi vil involvere to foreldre fra hver klasse på de nevnte 
trinn.  
 
46 - 21/22 Eventuelt 
 
Skoleplan – FAU bidrag til støtte for SU sitt standpunkt  
FAU støtter at det sendes klage på skolebehovsplan.  
 
 
Pengeinnsamlinger vis Vipps – uheldig press 
Det er grunn til å gjennomgå praksis angående bursdagspresanger, 
pengeinnsamlinger til aktiviteter, gaver til lærere med mer. Det oppleves at det totalt 
sett er betydelige kostnader å bære for mange, og at det skaper en grad av press for 
å delta.  
 
 


