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Gruppe: FAU– møte 

Møtested: Google Meet 

Møtedato/ -tid: Mandag 14. september 2020, klokken 18 – 19.30 

Deltakere: FAU-representanter fra 8a, 8b, 8c, 8d, 9b, 9d, 10b, 10e 

Rektor Vibeke Vikse, avdelingsledere Bent Inge Ask og Ole Kristian Lie. 

  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   14.109.20 

Sak nr.:  

3-01-2020 Innkalling, saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

3-02-2020 Rektor informerer  

Informasjonen fra ledelsen dreier seg hovedsakelig om skolesituasjonen som 

følge av pandemien. Ledelsen gjorde rede for tiltakene som er gjort, og hvilke 

erfaringer som er gjort så langt. Kort oppsummert: 

- Skolen er på gult beredskapsnivå. Det innebærer først og fremst at 

ingen syke skal møte på skolen, skolen har fokus på god håndhygiene 

og redusert kontakt mellom personer. 

- Skolen rapporterer jevnlig fravær og årsaker til skoleeier. Det er 

foreløpig ingen urovekkende tendenser og ikke mer fravær enn 

forventet verken blant elever eller ansatte. 

- Rektor berømmer foreldre og elever for den innsatsen de gjør med 

tanke på å redusere smittespredning. Takk for det – og så en 

anmodning: Dersom elever eller foreldre er usikre på om eleven kan gå 

på skolen pga symptomer, kontakt fastlegen for avklaring. Det er 

fastlegen, ikke skoleledelsen, som har kompetanse på den type 

vurderinger.  

- Skolen har fokus på å skape en så vanlig skoledag som mulig til tross 

for de restriksjoner som foreligger. De fleste fagene utføres som 

normalt, men det er noen begrensinger for gjennomføring av gym og 

valgfag. Det er også avkortning på friminuttene. Storefri er redusert til 
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15 minutter utendørs, dette er i tråd med smitteveilederen som gjør at vi 

innenfor dette tidsrommet kan blande kohorter.  

- Skoleåret 2020-21 er ellers planlagt som et vanlig skoleår, og ledelsen 

arbeider med utgangspunkt i å heller fjerne aktiviteter dersom de ikke 

kan gjennomføres. Dette har allerede gitt utslag; hospitering for 10. 

trinn ble planlagt som normalt, men dette ble nylig avlyst, etter melding 

fra Rogaland fylkeskommune 28.8., grunnet pandemien. 

- Kantina er fortsatt stengt da skolen ikke klarer å ivareta 

smittevernreglene ved åpen kantine, det er særlig avstandsregelen som 

er utfordrende. Det vurderes fortløpende om/når kantina kan åpnes 

igjen. Mange elever etterspør dette tilbudet.  

Andre saker: 

Foreldremøter for nye 8. klassinger er gjennomført og oppstarten har gått bra så 

langt.  

Det gjennomføres leirskole for 9. trinn fra denne uken og ukene framover. 

Avgjørelsen er nøye vurdert og avgjørelsen er tatt i samråd med skoleeier.   

Oppussing av skolegården og andre gladnyheter: Prosjekt skolegårder består av 

nye tiltak/anlegg i skolegårdene ved de offentlige grunnskolene i Stavanger. I 

henhold til vedtatt plan er St. Svithun skole satt opp til forprosjekt i 2021 og 

gjennomføring i 2022. Tiltakene innebærer idrettsaktiviteter, samlingsplasser 

og ulike trivselsskapende elementer i skolegårdene. 

lfbm områdesatsingen har St. Svithun fått tildelt 100.000 kroner til benker. 

Dette er merket midler til et samarbeidsprosjekt med kulturhuset Elefant, der 

noen elever skal være med i arbeidsgruppe når det gjelder utformingen av 

disse. Arbeidet startet opp nå i høst. Og skolen har fått ytterligere tildeling på 

60.000 kr fra områdesatsingen som elevrådet skal komme med innspill til 

hvordan kan brukes. Tildelingen og oppstart av prosjekt skolegård er til stor 

glede for hele skolen!  

Nytt elevråd ble konstituert forrige uke og de har gjennomført seminar og er i 

gang. Hvordan de tildelte midlene skal brukes blir en stor sak for elevrådet nå i 

høst.  

Orientering fra Bent Inge Ask:  

- Skolen har innført en «vaktordning» ved oppstart og avslutning av 

skoledagen. Om morgenen er det velkomstpatrulje i Vikedalsgata som 

tar imot elevene, og ved skoleslutt er det en «vel hjem»-vakt samme 

sted. Ordningen er iverksatt både for å sluse elever raskere inn og ut av 

skolen (smitteverntiltak) og som et skolemiljøtiltak. Positive 

tilbakemeldinger så langt.  

- Frokost-tilbudet er åpnet igjen (07.45-08.15). Dette benyttes av en liten 

gruppe elever og kan derfor åpnes (ref. stengt kantine). Tilbudet 

gjennomføres i samarbeid med miljøteamet og en gruppe elever. 

- I vår ble det vedtatt politisk at det skal innføres gratis skolemat i 

kommunen. Innføringen vil skje gradvis, med oppstart for enkelte 
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skoler nå i høst, deriblant St. Svithun. Her er 8. trinn plukket ut til å 

være med i forsøksperioden, og hver onsdag og fredag får alle klassene 

på trinnet servert varm skolemat. 

 

Sakene tas til orientering. 

 

3-03-2020 Valg til ulike verv 

Valg av leder til FAU følger vanligvis kalenderår, men da forrige FAU-leder måtte 

trekke seg i vår, ble det valgt ny FAU-leder nå for skoleåret 2020-2021. Neste valg 

gjøres senhøsten 2021 (med bytte av leder ved årsskiftet 2021/2022). 

 

Tina Grønnevik (9b) går inn som FAU-leder. 

Simon Van Blaricum (8c) går inn som Nestleder. 

 

Jorunn Lilleskog-Zhu (9e) fortsetter som leder i SMU. 

Marianne Gjerde (9d) fortsetter som vara i SMU. 

 

Sak til orientering / tilbakemeldinger inn til SU. 

 

3-04-2020 Innspill til/fra SMU 

Det er ingen åpne saker i SMU per dags dato. Representantene orienterer fra SMU i 

neste FAU-møte. Dersom noen har innspill til SMU før dette, tas de direkte til 

Jorunn og Marianne.  

 

Forslag til vedtak: Evt innspill fra FAU meldes som hovedregel til SMU-

representantene i FAU-møter, men dersom lang tid mellom møter kan saker også 

tas direkte til Jorunn og Marianne.  

 

3-05-2020 Natteravn-ordningen 

FAU Svithun «eier» ansvaret for natteravn-ordningen i bydelen. Fram til sommeren 

-20 var det en representant i FAU som hadde koordineringsansvar og satte opp 

vaktlister osv. Ingen enkeltrepresentant har foreløpig ønsket å ta over dette 

ansvaret, og det er oppe til diskusjon om vi skal forsøke å få til en annen ordning, 

eventuelt alliere oss med andre aktører for å få på plass en god natteravn-ordning.  

Det er et ønske i foreldregruppa at vi har natteravner i bydelen og gjerne også oftere 

enn bare fredagskvelder. Det forutsetter imidlertid 1) at noen tar ansvaret for å 

koordinere natteravnene og 2) at foreldre stiller opp som vakter.  

 

Forslag til vedtak: Tina hører med Natteravn sentrum og Frivillighetssentralen om 

de er interessert i et samarbeid, og alle FAU-representanter sender mail til sin 

foreldregruppe for å få foreldre til å melde seg til natteravn-dugnad.  

 

3-06-2020 Juleball? 
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Elevrådet i samarbeid med en foreldrekomité arrangerer vanligvis juleball for hele 

skolen, men dette utgår i år grunnet Covid-19 restriksjoner. Katrine Lilleland (10e) 

holder kontakt med Elevrådet og skoleledelsen i forhold til en mulig sommerfest 

som erstatning for juleballet. Katrine orienterer FAU når det skjer noe på 

planleggingsfronten.  

 

Sak til orientering 

 

3-07-2020 Innspill/bekymringer/refleksjoner i forbindelse med skole i pandemiens tid 

Rektor ga en god orientering, men et spørsmål som kom opp i etterkant er om 

skolen vil vurdere å lage en plan for digital undervisning dersom det blir et problem 

med permittering av klasser grunnet syke ansatte/i karantene (ref. medieoppslag fra 

andre skoler i distriktet).  

 

Forslag til vedtak: Henvendelsen sendes videre til skoleledelsen   

3-08-2020 Eventuelt 

- Varmmat-ordningen: FAU ønsker at skolen vurderer en rullerende 

ordning for varmmat, slik at alle klassene får glede av denne ordningen 

mens vi har den.  

- Lekseredusert skole: Det er en felles oppfatning i FAU at det gis ulik 

informasjon (fra ingen til god informasjon) om hva lekseredusert skole 

innebærer, og hvilke krav og forventninger skolen stiller til elever og 

foresatte. Kan skolen vurdere å gi mer og enhetlig informasjon? Ønsker 

skolen i så fall at FAU bistår med dette?  

- «Informasjon fra kontaktlærer»: Noen klasser får jevnlig 

informasjonsmailer fra sin kontaktlærer, andre ikke. Blant foreldre 

oppleves det positivt å få ukentlig/annen hver uke mail fra kontaktlærer 

der det står litt om hva elvene har gjort og skal gjøre framover. Er dette 

noe skolen kan vurdere at alle kontaktlærere gjør?   

 

Vedtak: Henvendelsene sendes videre til skoleledelsen.   

 

 

 

 

Møtekalender FAU: 
 

  

Møtekalender for SU-møter 
(gjelder for FAU-leder og 
Nestleder) 

  

Møtekalender for SMU:   

 

 

Stavanger 15. september 2020 

Tina Grønnevik 

 


