
Møtereferat FAU Kyrkjevollen

Møtetype: FAU-møte
Dato: 03.05.18
Klokkeslett: 19.00
Sted: Personalrommet
Møteleder: Rektor Helga Mossige og Marie Weibell
Referent: Siri Myrtvedt

Navn Klasse I FAU for
antall år

Verv Tilstede E-post

Siri Myrtvedt 1 A 2 Sekretær x sirisele@hotmail.com

Tonje Søiland 1 B 1 x tonje.soiland@gmail.com

Bernt Johan
Buer

2 A 1 SU
KFU

x bjbuer@yahoo.com

Dagmar
Todnem

2 B 2 x dagmar.tharaldsen@gmail.co m

Marie Weibell 3 A 1 Leder
SU x

marie@weibell.no

Bjørn M.
Jacques

3 B 2
x

bj@can.no

Katrine
Hermansen

4 A 2
x

katrinehermansen1@gmail.com

Håvard
Sivertsen

4 B 1 x

Laila Løeng 5 A 1 x laila@trollhaugen-barnehage.no
Lene N. Finne 5 B 2 Nestleder x lene_ni84@hotmail.com
Kathleen
Wagner

6 A 2
x

kate80@freenet.de

Vibecke Rostad 6 B 1 Kasserer rostad87@hotmail.no
Svanhild
Pettersen

7 A 1 x svanhild_pettersen@sil.org

Elbjørg A.
Myrene

7 B 1 elly.myrene@lyse.net

Helga Mossige
Bertelsen

Skolen/
rektor

x helga.mossige.bertelsen@sandnes.ko
mmune.no

mailto:marie@weibell.no


Saker behandlet

Nummer Sak Ansvarlig
Rektor har ordet:

Trafikksikker Kommune:
Trafikkgruppen på Kyrkjevollen skole som bestående av rektor, SFO 
leder og to representanter fra FAU, har sett på skolens område for å 
finne en løsning ang. sikker skolevei. Komiteen har hatt et møte med 
befaring og har laget forslag til noen endringer, som vil bedre 
trafikkforholdene ved skolen. Disse endringene vil behandles i møte i 
SU i juni. FAU vil så jobbe videre med å få presentert endringene for 
kommunen.

Overgang fra barneskolen til ungdomsskolen:
Kyrkjevollen samarbeider med ungdomsskolen ang. 
klassesammensetting. Men det er ungdomsskolen som til syvende og sist
setter klassene.

2 trinn:
På grunn av forskningsprosjektet «Two teachers» har nåværende 2. trinn
hatt faste klasser helt fra skolestart. Forskningsprosjektet blir nå 
avsluttet. Skolen har sett at klassene er ujevnt fordelt og ønsker nå å 
sette nye klasser til høsten (skolestart 3. klasse). Alle foreldre på trinnet 
er informert og flere har henvendt seg til rektor i forbindelse med saken.
FAU ber skolen om å se på mulighet for å justere gruppene i løpet av 
høsten hvis ikke klassene blir bra ved første forsøk. 

IKT-plan for Kyrkjevollen:
Er den samme som gjelder på alle skoler i Sandnes kommune.
FAU har utformet noen spørsmål ang, nettsikkerhet som skal 
videresendes til kommunen. Ønsker å sikre at personvernsikkerheten til 
elevene vil bli ivaretatt når skolen digitaliseres til høsten.
Referat fra forrige møte godkjent uten merknader

16/18 Drøfting om bruk av skjerm/NRK-super i spisetiden
FAU syns det er viktig at lærerne har et bevisst forhold til bruken av 
dette. Vi ønsker at lærerne drøfter bruken av skjerm ved spisetid og gir 
FAU tilbakemelding på skolens tanker om hvordan dette kan gjøres på 
en god måte.

17/18 Årshjul for skoleåret 2018/2019
Årshjulet for neste skoleår er revidert og i tillegg er det skrevet en kort 
beskrivelse av FAU og klassekontakters oppgaver generelt. Se vedlegg

18/18 Foreldremøter til høsten
FAU stiller med en representant på alle foreldremøtene til høsten. 
Representanten skal informere om FAU/klassekontakter og gjennomføre
valg av nye representanter. Vi inviterer klassekontaktene til å delta med 
en representant.

1. Marie
2. Siri
3. Bernt Johan
4. Bjørn
5. Håvard
6. Laila
7. Kathleen


