
Referat fra FAU møtet 20. aug 2022 kl 18- 19.30

Til stede:

Silje Grete Haugstad- 2 klasse

Kristoffer Hovda -3 klasse

Sondre  Høysæter -4 klasse

Thomas Wilhelmsen -5 klasse

Karin Spanne -6 klasse

Tone Odland - 8 klasse

Siv Selheim- 9 klasse

Forfall

Arnt Egil Ydstebø- 10 klasse

Thomas Haugland- 1 klasse

Ragni Stautland Husebø- 7 klasse

Møteleder: Birgit Lie Haugen

Referent: Birgit Lie Haugen

Sted: Kantinen på FAU skolen

Sak 22/20 Innkalling og referat

- Referat fra forrige møte er godkjent og publisert på skolens sider

Sak 22/21 Tidligere saker

- Gjennomgang av tidligere aktuelle saker i FAU ifb med at undertegnede trer ut av FAU leder

rollen, for å gi innblikk i hva vi har jobbet med (Kan sees på i tidligere referat dersom noen vil

se mer på dette)

Sak 22/22 Valg av nytt FAU og roller

Ukjent enda- 1 klasse

Silje Grete Haugstad- 2 klasse

Kristoffer Hovda -3 klasse

Sondre  Høysæter -4 klasse (Leder)

Thomas Wilhelmsen -5 klasse

Karin Spanne -6 klasse (Kasserer)



Ragni Stautland Husebø – 7 klasse

Tone Odland - 8 klasse (Sekretær)

Siv Selheim- 9 klasse (Nestleder)

Arnt Egil Ydstebø- 10 klasse

Sak 22/23 Valg av nytt FAU og roller

Astrid Charlotte Skorstad informerer som rektor

- Rollefordeling mellom daglig leder (Svein Bjarte Sårheim) og rektor (Astrid Charlotte Skorstad)

er grovt inndelt at Astrid Charlotte har faglig og personalansvar, mens Svein Bjarte har ansvar

for den bygg teknisk delen

- Fin oppstart så langt, med 6 nyansatte

- Hatt fokus på å styrke arbeidsmiljø, for å raskere inkludere de nye gjennom et program som

Johan Haugstad fasiliteter

- Kommet et ønske fra lærere om å jobbe mer i team, derfor har de jobbet i høst med mer

fagsamarbeid

- Nasjonale prøver rulles ut denne uka 5 og 8 og 9 klasse

- KF  joggen er en aktivitet i oktober, tidligere har pengene gått til Laos,  i år skiftes det til et

misjonsprosjekt via Normisjon i Nepal. De vil bidra til at det er gratis sykehus til barn- særlig

jenter

- Butikkeier på Rema 1000 har gitt tilbakemelding om at det er mange barn, særlig på

mellomtrinnet som bruker butikken som hengeplass.

- Obs Søknadsfristen er tidligere enn tidligere, for å gi fortrinnsrett.

- Svein Bjarte jobber med innhold vi kan dele på Facebook , slik at vi kan dele

promoteringsmateriale for å bidra til vekst.  Oppfordrer alle til å dele. Vi har nå 217 elever

ved skolen – vi vil vokse!

- Jobbes med å oppdatere hjemmesiden til skolen- smart å abonnere for å få med seg

oppdateringene

- Tilbakemelding til lærere om at tida mellom prøven og tilbakemelding er for lang på

ungdomsskolen.

- Fysiske bøker- digitalt – håndskriving, flere foreldre etterlyser mer fokus på bøker enn digitale

hjelpemidler- fordi det gjennom dagen blir mange timer på skjerm!

Sak 22/24 Leksebevissthet

- Vi har gjennom året hatt en undersøkelse på skolen blant foreldrene om hva de tenker rundt

leksefri skole. Spørreundersøkelsen var det delt om hva folk synes. Vi i FAU ønsker derfor en

bevissthet rundt en felles strategi og fokus på lekser. Et eksempel på en leksefri skole er

En skole i Sandnes - Kleivane skole. Vi ønsker en debatt og innspill på hva forskning viser på

dette feltet. Vi ønsker svar på for eksempel hvorfor har vi lekser og hva er effekten av dem, og

hva forskning viser.

Neste FAU møte blir (15.11.22 kl 18-19.30) – revidert til 21.11.22 kl18-19:30


