
 

 

Saksliste FAU-møte  
 

Trinn A   B   C   D   F   

8 
Lise Petterson FF Åse Samuelsen M Ole Petter Dahl M Lene Berge FF Borgfrid Møen FF  
Dina 
Stangeland M 

Hilde Nordtveit 
Glesnes M Mette Økland M 

Asmaa Qadan 
Jama M 

 

  
9 

Ingrid Smedvig 
xxx 
Linda Tjensvoll 

M 
 
FF 

Jan Petter Skarbøvik 
x 
Alisa Laugaland 

M 
 
M 

Unn Morken 
 
Jenny Alve 

M 
 
M 

Hege Opdal 
 
Ida Sørås 

M 
 
M 

10 Elin F-J Gitlesen M Linda Namtvedt FF Mai-Britt Mehus M Gunnar Vigeland M 

           

           

 SU   Konstituert rektor   FAU leder       

 Atle Rettedal IM 
Merethe 
Handegaard-Scheie M Ingrid Smedvig M     

 
 
 
Dato:  Tirsdag 25. mai 2021 
Kl.:  18:00-20:00 
Sted:  Digitalt møte via Zoom 
 
 

Saksnr. Beskrivelse Ansvar 

Fast 
Punkt 

Godkjenning av saksliste og referat 
Saksliste og referatet godkjennes.  
 Alle 

Fast 
Punkt 

Informasjon fra konstituert rektor 
• Det ble en hyggelig markering 12. mai og foreldrene takkes for bidrag  
• COVID-19: Skolen er nå på gult nivå og det fortsetter de neste 2 ukene. Skoleårets 2 siste 

uker blir muligens på grønt nivå. Situasjonen i forrige uke ser ut til å ha gått bra. Hinna er nå 
den eneste ungdomsskolen i Stavanger som ikke har hatt smitteutbrudd.  

• Det er stor fare for streik. En eventuell streik vil igangsettes torsdag morgen. Tilgjengelig 
informasjon blir lagt på skolens hjemmeside og gitt til elevene onsdag 26.5. Hinna skole er 
uttaksområde for streiken. Det vil si at kun konstituert rektor, de to andre avdelingslederne, 
6 lærere og alle miljøarbeidere er igjen på skolen hvis det blir streik. Det er Ikke lov å 
omorganisere skolehverdagen på grunn av streik. I praksis betyr det at noen elever vil gå 
mye på skolen, mens de fleste vil ha lite undervisning. Det er heller ikke lov til å forandre 
tidspunkt for undervisningen. Mange vil derfor få svært oppdelte dager. Det er gitt unntak 
for STOLT klassene hvor en kan tilrettelegge slik at undervisning gjennomføres uten ‘tomme 
timer’ innimellom.  

• Det er besluttet at besøksdag for nye 8.trinn må utgå. Alternativet var et kort besøk, og kun 
utendørs. Verdien av et slikt besøk er veide opp mot risiko (smittevern) og den 
administrative kapasiteten et slikt besøk ville kreve. Avdelingsleder vil imidlertid kunne 
besøke neste års 8.klasser i forbindelse med offentliggjøring av nye klasser fredag 28.5. 
Besøket påvirkes ikke av eventuell streik, siden avdelingsleder ikke er tatt ut. 

Rektor 

M = oppmøte 
V = møtt med Vara 
IM = ikke møtt 
FF = meldt forfall 



 

 

• Avslutning 10.trinn: Kommunen har gitt lov til å gjennomføre forkortet vitnemålsutdeling 
for elever med foresatte. Arrangementet må avholdes klassevis, og det vil ikke være mulig å 
servere mat eller drikke. Det vil bli skriftlig påmelding, for å sikre eventuell smittesporing. 
Alle klasser får sine vitnemål samme dag. Arrangementet ledes av rektor (Stian Rege) 
henholdsvis klokken 17, 18, 19 og 20.  

• Muntlig eksamen: Hvorvidt det vil bli avholdt muntlig eksamen er fremdeles uavklart. 
Skolen mener det er vanskelig. Mange elever har fått lite klasseromsundervisning dette 
året, spesielt i noen språkfag. Dette vil en prøve å hensynta i eksamens pensum, men 
situasjonen er krevende. Elever på 8. og 9. trinn vil få et ca 4 timers opplegg ute de to 
dagene muntlig eksamen gjennomføres. Første dag for muntlig eksamen er onsdag 2. juni. 
Hvis det blir streik, vil muntlig eksamen bortfalle for alle elever hvor lærer er tatt ut i streik. 
Lærere som ikke streiker må gjennomføre muntlig eksamen med sine elever. 

• 10. trinn får sine standpunkt karakterer 1. juni, fordi disse etter reglene må settes og 
kommuniseres før muntlig eksamen. 

• Vårens møte i Samarbeidsutvalget er ikke gjennomført enda. Konstituert rektor, Merethe 
Handegaard-Scheie, kommer tilbake til hvorvidt det er mest hensiktsmessig å utsette dette 
til høsten.  

• Arbeidet med høstens timeplaner er tilnærmet ferdigstilt  
 

05/2021 

Plan for neste skoleår 
(fokusområder, erfaringspermer og årshjul)  

• Nye 8.klasse skal velge FAU representanter til høsten. FAU leder tar ansvar for å informere 
de nye klassene om rollen. Hvis det ikke kan arrangeres felles foreldremøte for alle 
8.klasseforeldrene til høsten, deles arbeidet mellom FAU representantene.  

• Erfaringsperm og årshjul: Nytt oppsett hvor alle foreldre deles i grupper med felles ansvar 
for klassens sosiale aktiviteter har nå vært benyttet i 2 år. Det vedtas at oppsettet 
videreføres, men at dokumentasjonen gjennomgås i forbindelse med klargjøring til nytt 
skoleår.  

• Plan for neste skoleårs FAU agenda vedtatt uendret.  
 

Alle 

Fast 
Punkt 

Natteravn – status 
• Natteravnen er i gang igjen, men deltagelse er fremdeles frivillig (COVID-19). Politi, 

barnevern og kommune følger utviklingen rundt Vaulen badeplass tett. Det er opprettet 
samarbeid med natteravn på skolene rundt. Kommunen arrangerer ukentlige 
oppfølgingsmøter, hvor uteseksjonen, barnevern, natteravnen og andre involverte parter 
deltar.  Hensikten med møtene er forebygging. 

• Ansamlingen på Vaulen på 17. mai kom overraskende. Det var ikke satt opp natteravn 
denne dagen.    

• Få melder seg som natteravn. Grunner for dette, og hva som skal til for å øke 
engasjementet ble diskutert, men ikke konkludert. Viktigheten av god informasjon til nye 8. 
klasser til høsten ble også diskutert. 

• Foreldre oppfordres til å legge egne kveldsturer om Vaulen. Flesteparten av ungdommene 
som oppholdt seg der på 17.mai antas å være i ungdomsskolealder.  

• Natteravn ansvarlig minnet om hva som ligger i rollen som natteravn: Natteravn er en 
offentlig, uniformert rolle. Det forventes at en utviser god dømmekraft og overholder 
taushetsplikt i form av at det en ser og opplever ikke deles videre. Ungdommen gir uttrykk 
for at de setter pris på tryggheten natteravnen gir. Det er viktig at tilliten natteravnen blir 
vist opprettholdes.   
 

Hege/Ida 

Fast 
punkt 

Parkeringsdugnad – status 
• Årets 9.klasser har ikke fått mulighet til inntjening gjennom parkeringsdugnad dette 

skoleåret. Det ble derfor vedtatt at de beholder muligheten gjennom sommeren. De 
trenger penger til 10.klassetur neste skoleår. Nye 9. klasser overtar når skoleåret 2021/22 
starter. FAU medlemmer for årets 8. og 9. klasser må melde inn navn og kontaktdetaljer for 
sine respektive dugnadsansvarlige.    
 

Jan 
Petter 



 

 

Fast 
Punkt 

Nytt fra klassetrinnene 
• FAU-representantene informerte om nytt fra klassene.  
• Generelt ble det meldt om god stemning rundt markering 12.mai.  
• Ca. halvparten av klassene har avholdt foreldremøte denne våren. 

 

Alle 

Fast 
Punkt 

Eventuelt 
• Det avholdes årsmøte i Kommunalt foreldreutvalg 27. mai.  
• Dette er siste FAU møte dette skoleåret.  

 

Alle 

 


