
Riska Ungdomsskole Dato: 21.11.2016

FAU saksliste og referat Referent: Trond Dunsæd

Tilstede:
Trond Dunsæd, Svein Risdal, Kai Bjøreng, Ingrid Riska, Jan Henrik Hansen, Ebbe Helberg, Reidun Brimsø, Lisbeth Kristiansen.
Liv Kirsti Mong (Sosiallærer) og Øyvind Fjermestad (rektor) tilstede første timen.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato
Informasjon/saker fra Rektor

16/17-8 Info 17.10.16 Engelsk fordypning

Kravet er at skolen tilbyr fordypning i 1 fag i tillegg til fremmedspråk. 
Læreplan åpner for muligheter at dette kan brukes som styrking av elever 
som sliter litt ellers med fagene. Skolen har elever som både går ut med 
forbedret karakter i engelsk.

17.10.16

16/17-10 Info 17.10.16 Nasjonale prøver 8-klasse resultat for nasjonale prøver kan hentes av både barneskoler og 
ungdomsskole. 17.10.16

Info
Riska U.S. har fått inn praksisstudenter etter høstferien i større skala enn 
tidligere. Varighet 6 uker. En god mulighet for rekruttering for en skole i 
"utkantstrøk".

21.11.16

Info Skoleruten Planleggingsdag er flyttet fra 18. til 15. november, dette pga foredrag på 
rådhuset. 21.11.16

21.11.16 Elev og 
foreldreundersøkelse Årets undersøkelse er underveis 21.11.16

Saksliste

16/17-1 Info 19.09.16 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.)

19.09.16

16/17-2 Sak 19.09.16 17 mai

Det er 8 klasse-representantene som har ansvaret for 17 mai. 90 % av 
overskuddet går tilbake til 8 klassekasser. Fjorårets leder Kathe 
Garbrielsen kom og infirmerte om arbeidet. Hun har lovet å delta på første 
møtet i 17-mai komiteen og overleverer info, permer og USB-minnepenn. 
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. Kathe har laget forslag til vedtekter for 17 mai komite, hun 
ba FAU se på disse. Trond tar kontakt med de andre FAU-lederne og ber 
om å få representanter til 17 mai komite.

21.11.16: 17.mai komite er etablert og arbeidet har startet.

Trond Dunsæd .

16/17-3 Sak 19.09.16 Avslutning for 10 
klasse. Torbjørn Hetland tar ansvaret med skoleavslutning for 10. klasse. Torbjørn Hetland

16/17-4 Sak 19.09.16 Nyttårsball

Geir Rønneberg tar ansvaret for skoleballet. FAU stiller som vakter på 
skoleball.  Det pleier å være i slutten av januar. Silje Espeland 
(fritidskonsulent fra kommunen) inviteres til neste FAU-møte for å 
informere.

21.11.16: Silje Espeland meldte avbud grunnet sykdom. Dato for 
skoleballet er 17.februar. 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. FAU drøfter erfaringene fra 2016, vedtar endringer og setter 
opp vaktliste

Geir Rønneberg

16/17-5 Info 19.09.16 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



16/17-7 Sak 19.09.16 Rus ved Riska 
Ungdomsskole

FAU ønsker en oppdatering av status vedrørende salg og bruk av 
rusmidler. Kommer 21.11.

21.11: Vi hadde besøk av Forebyggende avdeling i Sandnes Kommune. 

Kommunen har som jobber med kriminalitetsforebyggende og 
oppsøkende ungdomsarbeid. Målet er å tilby hjelp til barn, ungdom og 
familiene deres på et tidligst mulig stadium for å forebygge problemer 
blant annet knyttet til kriminalitet, rus, sexpress, utfordringer på sosiale 
media og negative miljøer. Bistand fra den forebyggende avdelingen er 
frivillig, gratis – og de kan bistå raskt. 
 
Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider Aslaug Neteland kan 
kontaktes på telefon 915 14 929 eller på e-post 
aslaug.neteland2©sandnes.kommune.no
 
Oppsøkende ungdomsarbeider Tone Warhaug kan kontaktes på telefon 
971 76 958 eller på e-post tone.warhaug@sandnes.kommune.no
 
Ungdomsarbeider Gudrun Apeland kan kontaktes på tlf. 452 23 551 eller 
på e-post 
gudrun.apeland@sandnes.kommune.no
 
Arbeidet deres baserer seg også på tips og bekymringsmeldinger fra 
andre. FAU oppfordrer alle til å benytte seg av dette tilbudet, uansett om 
man trenger råd, hjelp eller assistanse.

Kai Bjøreng

16/17-9 Sak 19.09.16 Måling av skolens 
resultater Hvordan måles skolens resultater? Hva er målsetningen til skolen? Trond Dunsæd

FAU ber om en 
kort redegjøring til 
neste møte

21.11.16

16/17-11 Info 19.09.16 Annet
Vi tar bilde neste møte 21/11. Vi viderefører FAU Facebook side. FAU-
representanter bes ta kontakt med Pål Berg via Facebook, Messenger 
eller lignende for å bli lagt til.

Pål Berg 21.11.16

16/17-12 Sak 19.09.16 Organisasjonsnr. for 
FAU

Kasserer jobber videre med å opprette organisasjonsnr. for FAU og 
enklere rutiner for videre overlevering. Pål Berg

16/17-13 Sak 17.10.16 Kontantbetaling i 
kantine?

Nå betales det med M-cash i kantinen. Tar kantinen imot kontant betaling?

21.11.16: Kantinen tar ikke imot kontanter.
Trond Dunsæd 21.11.16

16/17-14 Sak 21.11.16 Vikarbruk Det er ytret bekymring over vikarbruken og kompetansen på vikarer, 
spesielt i 10.klasse. Rektor bes redegjøre for dette i neste møte. Trond Dunsæd

FAU ber om en 
kort redegjøring til 
neste møte



.


