
Fau møte Riska Ungdomsskole 12.10.15 
Tilstede: Trond Dunsæd (7a), Kathe V. Gabrielsen (8a), Margunn Dalane (8b), Rannveig V. Landmark 

(8c), Hilde Hetland (8d), Svein Risdal (9a), Kristen Landsnes (9b), Pål Berg (9c), Vigdis Vedå (10b), Lene 

Amdal (10c), Gunn Kleppa (10d). 

Ikke tilstede: Hilde Aune (9d) og Yngve Solheim (10a) 

Informasjon fra rektor: 

 Foreldreundersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres en gang i året. Den tas digitalt. Rektor 

lurer på hvor omfattende skal undersøkelsen være? FAU mener at det bør brukes vett når 

skolen velger spørsmål, ca. 100 spørsmål går greit. Hva passer best for ungdomsskolen? Luk 

bort spørsmål som ikke foreldre har forutsetning for å svare på. 

Sak 6 – 15/16: Kvalitetssjekk av lista med FAU representanter, møtetidspunkt og andre rutiner: 

Gunn Kleppa er FAU og Lisbeth er vara, rettelse fra sist møte. Kasserer blir kalt inn til neste FAU. 

Vi fortsetter å ha FAU møter på den første ordinære mandagen i måneden, så lenge det er saker. 

Møtetidspunkt kl 19. Gi beskjed på mail til leder om du kommer på møte når innkallingen sender ut. 

Når noen i FAU har vært konferanse, kurs eller SU eller andre verv, så er det greit om det gis noen 

stikkord om dette på neste FAU møte. 

Sak 7 – 15/16: 17.mai:  

Kathe har vært i kontakt med Laila Riska og Sten Ove Simonsen, hun venter på at de skal kalle inn, 

har i kontakt med Riskahallen og Grendehuset ang å leie den 17 mai. FAU og klassekontaktene i 8 

klasse sitter i 17 mai komiteen. Kathe følger de opp, slik at det snart blir kalt inn. 

Sak 8 – 15/16 Avslutning for 10. klasse 

Riskahallen er booket av Lene Amdal. Den er leid fra kl 16-22. Komitéen må snakke med bruker 

skolene om å benytte seg av den tidligere for å rigge til og pynte. 

Klassekontaktene i 10. klasse  har ansvar for denne festen. Den er satt til torsdag 16 juni 16. Lene tar 

ansvar for å kalle inn klassekontaktene og FAU ene i 10 klasse til møte. 

Sak 9 – 15/16 Skoleball: 

Alle i FAU + vara deltar som vakter. Dato er ikke bestemt. Vi venter på dato fra elevrådet. Elevrådet 

ordner alt rundt skoleballet. Gry Mattingsdal fra Fritidsklubben har ganske god kontroll.  Hun blir 

invitert neste FAU møte. Svein har ansvar for å snakke med Gry. Det er 9 klasse som har ansvar for 

denne festen. 

Sak 10 – 15/16 Lukke saker fra i fjor: 

«Ren skole» handler om foredrag i forhold til doping. Vi finner ut tilbud på flere ting og ser hva det er 

penger til. Eventuelt om vi bruker uteseksjonen, politi og/eller barnevern. Leder hører med Rektor. 

Natteravnene har vi ikke ansvar for. 

Klagesaken vi fikk forrige gang ble lest opp. Foreldre er bekymret for faglærer og om elevene når en 

viss kompetanse. Er dette noe FAU skal gjøre noe med? Leder tar kontakt med hun som skrev klagen. 



 

Nye saker/eventuelt 

 Kathe var på konferanse KFU (Kommunalt foreldre utvalg). De snakket der om hvordan FAU 

kan bli bedre? Erfarings utveksling. De ble informert om hjemmesiden til KFU Sandnes 

De snakket om å synliggjøre FAU. Elevrådet var med i FAU ved enkelte skoler. 

De neste FAU møtene: 

2 november kl 1900 

7 desember 

4 januar 

1 februar 

7 mars 

4 april 

2 mai 

 

 

Referent Hilde Hetland 

 


