
Referat FAU-møte 23. februar 2021 kl. 1930-2115

Tilstede
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no
1. trinn - Oline Hesselberg - olinehess@gmail.com
2. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
4. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
5. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com
6. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net
7. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no
10. trinn - Kristin Halsne Berentsen - kristin.halsne.berentsen@gmail.com

Forfall
3. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com
9. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen

Sted: Solborgmarka

Sak 21/09 - Innkalling og referat (fast post)
● Referatet fra forrige møte er godkjent og kan legges på skolens nettsider.

Sak 21/10 - Rektor informerer (fast post)
● Svein Bjarte og Torstein Gjesteland (prosjektleder) orienterte om byggeprosessen og

planene for ukene som ligger foran oss. Det ligger fortsatt an til innflytting før
sommeren, men det forutsetter at det ikke dukker opp noe uforutsett.

● FAU fikk omvisning på skolen.
● KF-skolen har fire ledige stillinger (tre pedagoger og en miljøterapeut) for høsten

2021.
● Skolen har satt klassestørrelsen til 20 elever per klasse i 1. til 7. trinn og 28 elever i

hver klasse i 8. til 10. trinn. Det er et på 224 elever etter flytting. Det kan bli 70 nye
elever og det betyr at det er en viktig jobb å gjøre for å inkludere de nye elevene og
foreldrene deres og samtidig bevare den kulturen som er bygget inn i nåværende
elever og lærere. Tema for kommende foreldremøter blir derfor miljøskaping rundt
flyttingen. Skolen ønsker å invitere raust fra starten av.

● Rektor kommer tilbake med eventuelle behov som FAU kan være behjelpelige med,
f.eks. dugnad i uteområdene.

● Rundt 20. april skal amfiet være klart og da kan man ha et større møte for å vise frem
skolen.

● Det har vært en del støy rundt et avisinnlegg fra to Ap-politikere i Stavanger som vil
fremme forslag om å fjerne statsstøtten til kristne friskoler. De er generelt veldig



negative til KF-skolen. Rektor og styreleder skrev et svarinnlegg og inviterte de til en
samtale, men opplevde at grunnleggende meninger var veldig forskjellige. Rektor er
tydelig på at KF-skolen er en offentlig godkjent skole og har ingen ønsker om å være
skole som ikke regner seg som en del av det samfunnet, men en skole som ønsker en
annen ramme for skolens arbeid.

Sak 21/11 - 17. mai
● Vi bør begynne å planlegge 17. mai i håp om at det kan bli en tilnærmet normal

feiring i år. Det kan til og med hende at det går an å bruke uteområdene til den nye
skolen.

● Vi satser på et normalt opplegg med leker, stafetter og pølse- og iskiosk.

Neste FAU-møte blir tirsdag 6. april 2021 kl. 1930-2100 i NMS-kantinen.


