SANDNES KOMMUNE
Referat FAU

MØTETYPE:

Referat FAU

DATO:
STED:
MØTELEDER:
MØTEREFERENT:

28.10.2020
Øygard
Synnøve Helland
Tore Rangen

FAU representant for: 8A, 8B, 8C, 8E, 9A, 9B, 9C, 9E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E
Espen Nielsen- Rektor
Til stede:

Hilde Auglend Vedelden, Kjersti Bergsåker-Asperøy, Tore Rangen, Lars Harstad
Lågeide, Synnøve Helland, Jone Hauken, Anette Jordal, Maiken Gilje Pedersen, Laila
Kristin Hustveit Jakobsen, Solveig Fridheim Torp, Janne Skumlien Myrland, Anita J.
Hindly, Anne Cathrin Østebø, Elin Osvåg Allen
FAU representant for: 8D, 9D

Forfall:
Sendes også:
SAK
1.

BEHANDLES
Julegudstjenesten 2020
• Det ble informert om utfordringer med å gjennomføre denne i år
på grunn av corona situasjonen.
• Gudstjenesten vil mest sannsynlig ikke bli gjennomført i år.

ANSVARLIG
Rektor

2.

Juleverksted
• Vil bli gjennomført klasse for klasse

Rektor

3.

Universitetet i Stavanger har gjennomført en spørreundersøkelse og laget
en rapport om hjemmeundervisningen under corona nedstengingen
• Elever på 12 skoler har blitt stilt spørsmål om sine opplevelser
• Hensikten er å kartlegge hva som fungerte bra/dårlig for å dra
læring
• Elever har ulike opplevelser rundt hjemmeskole under Lock
Down 12 mars.
• Det noen opplever positivt opplever andre negativt
• Undersøkelsen viser at de yngste har fått mest fokus under
hjemmeundervisningen
• Etter informasjon fra rektor ble det påpekt av flere, hvor viktig
slike undersøkelser er for å kartlegge konsekvenser og dra læring.

Rektor

4.

Skolen/kommunens økonomi (info)
Øygard skole
• Øygard hadde i oktober ett overforbruk på 730 tusen kroner
• Neste måned er det forventet redusert til 500 tusen kroner
• Forventet overforbruk i løpet av året er estimert til 0 hvis en ser
bort fra feilen fra kommunalt nivå, som medførte et ekstra
overforbruk på 400 tusen for Øygard
• Det er gitt disp fra kommunen, slik at det kan ansettes en
avdelingsleder for 9 trinn.
Tilsyn§9a
• Rapport etter tilsyn vil være klar i uke 50

Rektor

5.

Rektor
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6.

Sparkesykkel problematikk
• Elever tar sparkesykler med seg inn på skolen for å unngå tyveri
• Det har blitt mange sparkesykler
• Noen bruker dem inne, selv om det ikke er lov
• Rektor vil diskutere saken med elevrådet, men vil etter all
sannsynlighet forby sparkesykler inne på skolen

Rektor

7.

Oppstart foreldre/elev undersøkelse
• Det bel opplyst om at for 2019 var svarprosenten 70
• Per nå er svarprosenten 16
• Rektor ber FAU om å prøve å påvirke, slik at svarprosenten øker

Rektor

8.

Nasjonale prøver
• Er avholdt for 8 og 9 trinn
• Resultatene analyseres
• Når analysene er ferdig legges dette frem for FAU
• Resultater de senere årene viser at Øygard ligger noe under
gjennomsnittet

Rektor

9.

Ønsker fra FAU
FAU ønsker at Rektor i kommende møter gir mer informasjon om
følgende:
• Tilpasset opplæring. Hvordan jobber Øygard med dette? Blir både
svake og flinke elever godt ivaretatt?
• Psykososialt skolemiljø ønskes som et fast punkt på agendaen.
o Det ønskes at rektor informerer generelt om dette
for de ulike trinnene.
• Rektors vurdering av åpne tiltak etter tilsyn §9a

FAU/Rektor

Annet:
Det oppfordres til mer fellesaktivitet i klassene i disse corona tider

FAU

11.

Områdeutvalget (Riska, Hana og Sviland)
• Bør FAU være representert?
• Åpne møter
• Forundersøkelser bør gjøres til neste FAU

FAU

12.

Spond
• Innkalling til FAU møter i Spond fungerer bra, de som ikke er
registrert må gjøre dette.
Informasjon fra SU møte
• Økonomi og corona
• Det ble bedt om at det ble referatført følgende:
o Redusert bemanning på Øygard
o Hva gjør dette med kvaliteten?
o Hvordan går dette ut over lærere og elever?
o Elevene merker at det er færre voksne
• Fagfornyelsen
o 8 og 9 trinn vil bli påvirket av denne

FAU

10.

13.

FAU
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•
•

14.

15.

o Øygard er godt i rute
Leksehjelp
o Ikke alle i elevrådet var klar over at dette var startet opp
igjen
SU mangler politisk representant
Utfordringer med julegudstjenesten

Fredagsmail
• Noen lærere sender ut fredagsmail, for å forklare utfordringer i
klassen og skape ett tettere samarbeid mellom hjem og skole.
FAU er imponert over dette, og vil gi en takk til dem som gjør
det, og oppfordre andre til å gjøre det samme.
•
•
•
•
•

ANSVARLIG/
FERDIG TIL

Natteravn
Positive tilbakemeldinger fra Austrått for å få til ett samarbeid
Ønsker at folk fremsnakker natteravn, slik at oppslutningen øker
Bygger relasjoner mellom foreldre.
FAU fra Aspervika har takket nei til å bli med.

FAU

FAU

15.

Andre saker det ønskes diskutert med rektor i kommende møter:
Hva er lærings kriteriene i fag som:
Sløyd undervisning/håndarbeid, musikk.

FAU

16

Informasjon om valg av videregående skole
Det er gjennomført klassevis informasjon for 10 trinn om valg av
videregående skole.

FAU

Det rapporteres om at dette var veldig positivt
Neste møte er onsdag 18.11 kl. 19.00 – 20.30
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