
Riska Ungdomsskole Dato: 05.02.2018

FAU saksliste og referat Referent: Aina Sunde Dahl

Tilstede:

Øyvind Fjermestad (rektor) tilstede første 45 min.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

17/18-1 Info 18.09.2017
Info om FAU og 

roller

Rektor informerte om hvordan FAU jobber på skolen og hvilke roller 

som skal fylles.
18.09.2017

Saksliste

17/18-8 Info 18.09.2017
Egen bankkonto for 

FAU

Kasserer jobber videre med å få egen bankkonto for Fau på plass. 

Styret signerte dokument for innmelding i brønnøysundregisteret.
Arve Hølland

Pågår. Se også 

sak 17/18-17

17/18-17 Sak 04.12.2017 Organisasjonsnr

Ref. FAU gaven. Da må vi ha organisasjonsnummer. Arve og Olav 

går igjennom de dokument som foreligger i saken fra i fjor. 

Forbereder dette til neste møte.

Arve, Olav

05.02.18: Utsatt 

til neste møte i 

mars.  Fau-

gaven deles ut 

om høsten.

17/18-18 Info 05.02.2018 Personalsituasjon

Status er 7 som er inne i vikariat (svangerskapspermisjon, noen har 

sagt opp, deltakelse i kompetanseheving 3stk). Det positive er at alle 

uten om en en kvalifiserte lærere, en blir det snart.  Bruk av 

kontaktlærere velges ut fra dem som kan dra klassen videre. 3 er 

sykemeldte og som er usikkert når er tilbake. De skriftlige fagene 

fokuseres mest på, samt 10.klasse. Tysk til høsten er åpent enda 

mhp løsning. Avhenger av søkere.  Vi har mange gode studenter 

inne som vi ønsker å forlenge samarbeid med.

17/18-19 Info 05.02.2018 Språkfag

De siste årene har årskullene valgt litt mer engelsk fordypning eller 

arbeidslivserfaring enn tidligere. Det er gått ut informasjon til elever 

og foresatte om at dette er et godt alternativ til et nytt språk. For 

7.klasse har det vært greit med informasjon om dette. Det er kun 3 

videregående i Stavanger som krever at de har et tilleggsspråk for å 

komme inn.

17/18-20 Info 05.02.2018 Elevundersøkelsen
Rektor gikk igjennom elevundersøkelsen og forklarte hvordan skolen 

jobber videre med de punkter som det trenger å ta tak i.

17/18-21 Sak 05.02.2018
Nyttårsballet 

23.februar kl. 19

Vakter: stiller kl. 18-22 og 21-01 Silje kjøper alt som skal inn. Ved 

alkoholbruk vil foreldrene bli ringt. Det finnes alkotest for bruk ved 

mistanke.  Svein har utarbeidet vaktliste. Dørene åpnes kl. 19.  Det 

skal være 2 personer pr klasse som vakter. 1 på tidlig vakt og 1 på 

sen vakt. Må meldes tilbake til Svein.

Alle

17/18-22
17/18-23
17/18-24
17/18-25
17/18-26
17/18-27
17/18-28
17/18-29
17/18-30
17/18-31

Olav Løining, Svein Risdal, Karten Vaarlid,  Arve Hølland, Siri Hansen,  Anne Siri Skjørestad, Wenche Helgeland, Silje Berge Simonsen, Gunnhild Lauvås, Hilde Hetland, Aina Sunde 

Dahl


