
Referat FAU-møte 31. august 2021 kl. 1930-2100
Til stede
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no
3. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
5. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
6. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com
7. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net
8. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no
10. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net

Forfall
2. trinn - Oline Hesselberg - olinehess@gmail.com
4. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com
9. trinn - Cathrine Hovda  - cathovde@gmail.com

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen

Sted: KF-skolen

Sak 21/28 - Innkalling og referat (fast post)
● Referatet fra forrige møte er godkjent og kan legges på skolens nettsider.

Sak 21/29 Informasjon fra rektor
● Fortsatt begeistring for det nye bygget og omgivelsene - både blant lærere og elever.

Oftest blir skolegården tom på få sekunder etter at det er blåst i fløyten - fordi elevene
er ivrige etter å komme inn i bygget igjen.

● Garderober, klasserom og kreative rom fungerer veldig godt. Føler at bygget
forsterker det skolen ønsker å være.

● På mange måter var det en flott åpningsfest lørdag 21. august med mye liv og
aktivitet på skolens område. Vi hadde fått lov til å ha 100 arrangørbånd og 800
besøksbånd. Dessverre måtte vi avvise en del av de som ønsket å komme inn - også
noen av elevene med deres familie. Heldigvis var det mulig å tilby de som ikke kunne
komme inn at de kunne se på konserten i områdene utenfor skolegården.

● Det er utfordrende å ta imot 70 nye elever på en gang. Har nå 205 elever på skolen -
fire har begynt etter skolestart. Det er ca. 30 elever som står på venteliste. Spesielt
mange søkere til 8. klasse. Trengte i høst en halv stilling som miljøterapeut (vikariat
50%) og fikk 28 søkere selv med søknadsfrist bare en uke.

● Skolen har koblet seg på Pål Roland ved UiS for å følge opp prosessen rundt det å
flytte inn i nytt skolebygg og han følger skolen et stykke videre i 2 til 3 år. Han
praktiserer ut fra modellen om “den autorative læreren” for klasseledelse.

● Merker nå ved oppstart at skolen høster frukter av det gode arbeidet med læreplanen
som ble utført i fjor. Det er ikke gjort på et år å innarbeide en ny læreplan.
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● Skolen har fått stort sett en fin dekning i mediene - og er takknemlig for det.
● Skolen jobber sammen med Solborg og IMI om å bygge rennoméet i nabolaget og

byen.
● Det er fortsatt småting som ikke er ferdig, bl.a. skilting og utsmykning. Det er satt i

gang en prosess med elevrådet for å ordne et par ekstra lekeapparater.

Sak 21/30 Resultater fra foreldreundersøkelsen
● Resultatene fra foreldreundersøkelsen ble presentert for rektor. Det var 134 svar - noe

som gir en veldig høy svarprosent. Godt engasjement og mange gode kommentarer
fra foreldrene. Se oppsummering i vedlegg 1.

● FAU brakte videre disse punktene som positive tilbakemeldinger:
○ En høy andel av elevene trives på skolen og det ser ut til å være få

mobbesaker.
○ En stor andel av foreldrene er godt fornøyd med utviklingssamtalene.
○ Generelt er foreldrene godt fornøyd med skolen.

● FAU fremhevet disse punktene til rektor som forslag til forbedring og ønsker en
redegjørelse rundt disse punktene på et eller flere kommende FAU-møter:

○ Holde et høyt faglig nivå - og sørge for at elever på ulike nivåer utvikler seg.
■ Hvilke planer har skolen for utvikling av skolens pedagoger?
■ Finnes det en kvalitetssikringsplan som strekker seg noen år frem i

tid? Hvordan vil elevene evt. merke at det jobbes med dette, og
hvordan kan det måles?

■ Hva gjør skolen konkret for å sikre at lærerne hjelper barnet til å forstå
det som skal læres og får undervisning og lekser tilpasset sitt nivå?

■ Hva betyr “individuell opplæring” i praksis på KF-skolen? Også for de
flinke?

■ Hvor stor andel av staben er ufaglært? Kan det være en sammenheng
med tilbakemeldingen i foreldreundersøkelsen?

■ Hvordan kvalitetssikrer KF-skolen at miljøarbeiderne har den
kompetansen de trenger - når disse ofte tar hånd om elever med
utfordringer i deler av timene? Hvordan sikrer en da at disse elevene
får det de trenger siden de tas hånd om av ansatte som ikke er
pedagoger? Hvilke konsekvenser har dette på sikt?

■ Hvordan fungerer opplegget rundt vikarer - for å unngå at det blir
mange timer med film når vikarer har timene?

○ Forbedre informasjonen til foreldrene.
■ Ukeplaner ut i rett tid - fortrinnsvis hver fredag, og unntaksvis mandag

ettermiddag.
■ Jevnlig informasjon fra skolens ledelse, f.eks. månedlig nyhetsbrev.
■ Hyppigere informasjon til foresatte på småtrinnene enn mellom- og

ungdomstrinnene.
■ En internside hvor foreldre kan skrive innlegg/spørsmål - gjerne med

bilde/video - og hvor skolen eller andre foreldre kan
svare/kommentere.

■ Bevisst forhold til hvilken informasjon som skal ut til hvem på hvilket
tidspunkt.
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■ Rask oppfølging og svar når foreldre tar kontakt om hendelser rundt
en elev.

○ På ungdomstrinnet bør skolen sørge for at elevene får karakterene på prøvene
senest innen tre uker.

■ Har skolen retningslinjer med tidsfrister for retting av prøver og blir
disse evt. fulgt?

● En del foreldre er betenkte over den raske veksten i elevtallet og tenker at det kan
påvirke kulturen og særpreget ved skolen. Rektor har ved flere anledninger orientert
FAU om at skolens ledelse selv har blinket ut dette som et fokusområde, men FAU
anbefaler at rektor informerer foreldrene direkte om skolens tanker om temaet.

● FAU ber rektor om å følge opp konkrete spørsmål som foreldrene har stilt i
undersøkelsen og at svarene sendes til alle foreldre direkte.

Sak 21/31 Valg av nye FAU-representanter: Hvem stiller til gjenvalg?
● Skolen kommer til å kalle inn til foreldremøter i uke 36/37. På de møtene vil det bli

valgt nye klassekontakter og FAU-representanter.
● På grunn av omstendighetene er alle nåværende FAU-representanter på valg. For å

sikre kontinuitet er det ønskelig at en del av de nåværende FAU-representantene
stiller til gjenvalg.

● Helene ønsker ikke gjenvalg, men ellers er de deltakende FAU-representantene villige
til å fortsette. Så dermed er det gode muligheter for at det blir kontinuitet i FAU.

Sak 21/32 Foreldrekveld med gjesteforeleser evt. andre arrangementer for foreldrene
● Det er ikke veldig mye midler igjen i FAU-kassen til å invitere en betalt

foredragsholder, men det kan være gode muligheter for å få interessante samtaler -
gjerne klassevis - slik at temaene blir tilpasset alderen.

● Rektor presenterte idéen om en foreldrekafé, f.eks. en torsdag i måneden der foreldre
kan treffes til en prat etter en innledning rundt et tema.

● FAU jobber videre med dette ved en senere anledning.

Sak 21/33 Eventuelt
● Trafikkavviklingen ved levering om morgenen byr på en del utfordringer. Merking og

skilting skal bli gjort om og forbedret.

Neste FAU-møte blir tirsdag 5. oktober 2021 kl. 1930-2100. Sted: På KF-skolen.
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Vedlegg 1 - Resultater fra foreldreundersøkelsen

4



5



6



7


