
Riska Ungdomsskole Dato: 13.03.2017

FAU saksliste og referat Referent: Louise Austrheim

Tilstede:

Reidun Brimsø (8A), Ebbe Helberg (8B), Helge Skretting (vara 8C), Trond Dunsæd (8D) (ankom kl 20), Jan Henrik Hansen (9A), Louise Austrheim (9B),

Gunn Kleppa (9C), Geir Rønneberg (9D), Svein Risdal (10A), Torbjørn Hetland (10B), Pål Berg (10C), Inger Riska (10D).

Inspektør Remi Heimlund (stedfortreder for rektor) tilstede første halvtimen.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

Info NRK-quiz

Gladnyhet: 10 trinnet på Riska Ungdomsskole var med 

i NRK Klassequiz 2017. Stor sannsynlighet for at de 

går videre til semifinale.

Info

Bemanning 

skoleår 

2017/2018

De ansatte som er nå beholdes til neste skoleår. Litt 

uoversiktlig ennå. 8 lærere har søkt videreutdanning, 

vet ikke mer før til sommeren. Det betyr redusert stilling 

for de det gjelder. Har 2 faste vikarer.

Info

Oppstarts- 

møte/tilsyn 

Fylkesmann

Fylkesmann kommer på oppstartsmøte/tilsyn. Ønsker 

at representanter fra Elevråd og FAU deltar onsdag 

15/3 og tirsdag 21/3. Gjennomgang av reglement 

paragraf 9A (tilsyn). Helge Skretting og Reidun Brimsø 

stiller fra FAU.

Helge Skretting / 

Reidun Brimsø

Info Mcash / Vipps

Mcash brukes i kantinen i dag. Mcash utgår, kunder blir 

overført til Vipps. Det er ennå noen måneder til dette 

gjennomføres.

Info

Antall 

vurderinger/inn- 

leveringer for 

elever

Elevers hverdag med tanke på antall vurderinger og 

innleveringer (avisinnlegg Stavanger Aftenblad). De 

siste 2-3 årene har R.U.S. jobbet for å få ned antall 

vurderinger både med hensyn til elever og lærere. Det 

er en utfordring dersom en elev har hatt fravær, da er 

det vanskelig å hente inn etterskudd. Mye 

presentasjoner på 10 trinnet, men disse er holdt til 

muntlige fag. Jobber med andre vurderingsmetoder 

utenom prøver/ presentasjoner, lærere må tenke litt 

annerledes.

16/17-17 Sak 09.01.2017

Trafikalt 

grunnkurs 10 

trinn

Valgfag "Trafikalt grunnkurs" - kan dette inndeles etter 

når på året eleven er født? Status 13.03.2017: Det 

praktiseres slik i dag at de som har fødselsdag første 

halvdel av året kommer på den første gruppen.

Rektor 13.03.2017

Saksliste

16/17-1 Info 19.09.2016 Konstituering

LEDER: Trond Dunsæd

NESTLEDER: Kai Bjøreng

SEKRETÆR: Louise Austrheim

KASSERER: Pål Berg

KFU: Jan Henrik Hansen

Samarbeidsutvalget: Trond Dunsæd & Inger Riska – 

(vara Ebbe Helberg)

Skolemiljøutvalg: Svein Risdal

Ny ordring for å bedre kontinuitet fra år til år, er at 

Trond sitter som leder frem til årsskiftet og avløses av 

nestleder som sitter ut neste kalenderår. Leder og 

nestleder er følgelig to-årige verv i FAU. (Nestleder i et 

halvt år, leder i ett kalenderår og nestleder siste halvår.)

19.09.2016

16/17-2 Sak 19.09.2016 17 mai

Det er 8 klasse-representantene som har ansvaret for 

17 mai. 90 % av overskuddet går tilbake til 8 

klassekasser. Komiteen består av 4 stk 8 klasserepr. 

fra FAU, 2 stk fra Kyrkjevollen, 2 stk fra Hommersåk og 

2 stk fra Maudland. Klassekontaktkomite som består av 

klassekontakter 8 trinnet, de har med leker og kafe ved 

skolen og stemmen.

21.11.16: 17.mai komite er etablert og arbeidet har 

startet.

09.01.17: 17.mai komite har avholdt møte, Trond 

Dunsæd er leder.           13.03.2017: Nytt møte for 

komiteen på torsdag 16.03.2017. 

Trond Dunsæd .

16/17-3 Sak 19.09.2016
Avslutning for 

10 klasse.

Torbjørn Hetland tar ansvaret med skoleavslutning for 

10. klasse. Leier Riskahallen 19 juni. Status 

13.03.2017: Alle foreldrekontakter på 10 trinn har fått 

mail.

Torbjørn 

Hetland



16/17-4 Sak 19.09.2016 Nyttårsball

Geir Rønneberg tar ansvaret for skoleballet. FAU og 

foreldre stiller som vakter på skoleball. Silje Espeland er 

fritidskonsulent fra kommunen.

Dato for skoleballet er fredag 17.februar 2017. Det er 

opprettet en komité med elever som sammen med Silje 

tar seg av all planlegging og innkjøp. Ballet skal være 

på Grendahuset og dette samt DJ er bestilt. Geir 

Rønneberg tar hovedansvaret for å organisere vakthold 

og for låsing av grendahuset når ballet er slutt. Foreldre 

må bidra til å stille som vakter, Geir får tak i klasselister, 

sender ut forespørsel og setter opp vaktlister. FAU repr. 

for 9A og 9B legger ut forespørsel på facebook-sider til 

klassene. Svein Risdal ordner inngjerding uteområde.                                         

Status 13.03.2017: Litt lite voksne/vakter, vanskelig å 

få fatt i nok voksne.Veldig greit å få inngjerdet 

uteområdet. Fungerte veldig bra, veldig lite problemer i 

år.

Geir Rønneberg 

/ Svein Risdal / 

Jan Henrik 

Hansen(9A) / 

Louise 

Austrheim (9B)                 

13.03.2017

16/17-5 Info 19.09.2016 Møteplan

Møteplanen for FAU 2016/2017:

17.10

Ny dato 21.11 (flyttet fra 14.11)

12.12

09.01

13.02

13.03

Tirsdag 18.04

15.05

12.06

16/17-12 Sak 19.09.2016
Organisasjonsn

r. for FAU

Kasserer jobber videre med å opprette organisasjonsnr. 

for FAU og enklere rutiner for videre overlevering. 

12.12.2016: Vedatt i FAU at Pål Berg (f. 28.10.71) og 

Trond Dunsæd (f. 07.03.71) har signaturrett hver for 

seg. 09.01.2017: Brev fra Brønnøysundregisteret: ikke 

godkjent. FAU må stiftes som en forening for å kunne 

bli godkjent. Pål sjekker om det finnes mal for 

stiftelsesdokument som kan brukes. 13.03.2017: 

Mangler signatur, dette må gjøres på nytt. Så skal alt 

være i orden.

Pål Berg

16/17-15 Sak 12.12.2016 Ny FAU-leder

Kai Henning har bedt om at noen andre stiller som FAU-

leder istedenfor ham siste halvdel av skoleåret. Ingen i 

FAU ønsket å ta over, Trond tar vervet ut våren 2017.

Trond Dunsæd 13.03.2017

16/17-14 Sak 21.11.2016 Vikarbruk

Det er ytret bekymring over vikarbruken og 

kompetansen på vikarer, spesielt i 10.klasse. Rektor 

fortalte det har vært uvanlige mange sykmeldinger 

denne høsten, det er vanskelig å få dekket inn med nok 

faglært personell. Jan Henrik tar opp problemstilling i 

KFU, er det mulig å ha en "vikarpool" for Sandnes 

kommune? Rektor anbefaler å ta opp med kontaktlærer 

eller inspektør på trinnet ved enkelttilfeller. Status 

13.03.2017: Det har ikke vært møte ennå i KFU. 

Trond Dunsæd / 

rektor / Jan 

Henrik Hansen

Jan Henrik 

Hansen gir 

innspill til KFU


