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Gruppe: FAU– møte 
Møtested: St. Svithun skole, Google Meet 
Møtedato/ -tid: Mandag 24. januar 2022, klokken 18 – 19 
  

Deltakere: FAU-representanter: Kurt Jensen (8A), Terje Netland (8C), 

Gunnar Thesen (8D), Kjersti K. Esmark (9A), Atle Blomgren 

(9B), Simon Thomas van Blaricum (9C), Vanda Verenich (9D), 

Tina Grønnevik (10B), Marianne Gjerde (10D). 

Ledelsen: rektor Vibeke Vikse, Ole Kristian Lie og Bent Inge 

Ask. 

Referent: Terje Netland 

 
ARKIVNR JOURNALNR DATO 

  24.01.22 

Sak nr.:  

1-01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt 

 

1-02-2022 Godkjenning av referat fra fau møte 01. november 2021 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

1-03-2022 Rektor informerer  
  

Skolen har gått fra gult til grønt nivå fra sist onsdag, dette er gjort til tross for at 

vi ser et relativt høyt smittetrykk i samfunnet. Beredskapsledelsen ansvar 

likevel barnehager og skoler som trygge steder å være, også når smitte tallene 

er høye. Omikron; redusert risiko for alvorlig sykdom. Vaksinegrunnlaget er 

relativt høyt i barnehager og skoler. Udir: Har laget en oversikt over 

kunnskapsgrunnlaget vedrørende smitte i barnehager og skoler. Lokale 

helsemyndigheter og beredskapsledelsen i Stavanger er ansvarlige for 
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tiltaksnivå i skoler og barnehager, anser det som en smittevernforsvarlig drift. 

Skolene skal ha en beredskap for raske skifter, enten til gult eller rødt nivå 

Den største endringen: Nytt testregime 

 

• Ett smittetilfelle – testing i klasse, og dag 3 og 5 

• Flere smittetilfeller i en klasse, iverksette midlertidig, målrettet 

testing med to hurtigtester ukentlig med 3 dagers mellomrom 

• Dersom man har fortsatt pågående smitte etter fire uker vil 

ytterligere smitteverntiltak bli vurdert 

 

Skolene har ansvar for testing, utlevering av tester, pakking av tester, 

informasjon til foresatte/ansatte, rapportering til fagstab mm. Smittesituasjonen 

ved skolen er nokså jevn, vi får inn flere smittede etter en helg, ellers ligger 

tallet på 2-4 pr. dag. Variasjon mellom klasser og trinn. Noen ansatte er smittet, 

men har enn så lenge ikke hatt en stor smittetopp, dette kan likevel raskt endre 

seg. Likevel høyt fravær, smitte, karantene, korttidsfravær osv. Vi har vært 

oppe i over 35 % fravær, dette gjør det å drifte skolen er krevende. Ansatte er 

positive, de bretter opp ermene og bistår med så mye ekstra de greier, vi har 

noen få ringevikarer vi kan bruke. Studenter - ut i praksis fra uke 5. 

Elever som har hatt korona ila de siste tre månedene, eller mottatt dose 2 de 

siste tre månedene er unntatt fra testing 

 

• Vi har ikke kapasitet til å skille ut informasjon som sendes ut, så 

de dette gjelder får heller bære over med oss mtp smser vi 

sender ut 

• Testing er frivillig! 

 
Foreldreundersøkelsen 

Det var en markant nedgang i svarprosenten fra 2020-2021, med 47% i 2021 mot 

74% i 2020. Det er imidlertid stort samsvar mellom skåren på de forskjellige 

indikatorene for de to siste årene. I undersøkelsen oppgir foresatte at de er fornøyd 

med den støttene elevene får av lærerne (4,32), samtidig som de opplever miljøet 

på skolen som trygt (4,4). 

 

Elevundersøkelsen 

Resultatene på elevundersøkelsen ligger litt under det kommunale snittet, men 

samtidig såpass lite at det er vanskelig å si at det er noen markant endring. 

Motivasjon er dessverre fortsatt rødt, noe som er sammenfallende med resten av 

ungdomstrinnet i Stavanger. Arbeidsro er indikator som også lyser rødt, og dette er 

noe som vi vil ha fokus på i de klassene som skårer dette lavt, samtidig som 

resultatet heller ikke her er langt fra snittet for kommunen. 

 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

4-04-2022 Innspill til/fra SMU 

 

Marianne Gjerde informerte fra forrige ukes møte i SMU. 
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Hei verden blir en litt annen variant en vanlig. Elevene skal løpe for solidaritet. 

Gjennomføres etter vinterferien. 

Det er bestemt at alle 8 klasser skal til Knaben. De som ikke har fått gjennomført 

leirskolen i 8 klasse pga pandemien, vil gjennomføre i 9 klasse. Alle skal få reist.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

4-05-2022 Natteravnene 

 

Skolens ledelse har et ønske om at natteravnene går hele skoleåret.  

Vi har også diskutert en ordning hvor det blir ravning også på lørdager, da spesielt 

før sommerferien. Vi ser nærmere på dette til høsten.  

Vaktliste for våren settes opp i løpet av februar og ravningen starter rett etter 

vinterferien.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

4-06-2022 Juleball (Vårball) 

 

Juleballet ble dessverre avlyst. Det er nå satt opp vårball 5. april. 

Tina Grønnevik holder litt tak i denne og sjekker opp om juleball komite også 

stiller som vårballkomite. 

 

Vedtak: Sak tas opp i neste FAU møte. 

 

4-07-2022 Eventuelt: 

 

 

 

 

 

Neste møte mandag 14. mars 2022. 


