
Riska Ungdomsskole 23.05.2019

FAU saksliste og referat Aina Sunde Dahl

Tilstede:

Rektor tilstede første 25min
Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

18/19-27 25.04.2019 Uteområde

Skal lage en skikkelig basketballbane nå.  Angående fotballbanen kan 
foreldresiden hjelpe til å legge press, og vise at det er et behov for 
oppgradering av banen? Hvordan kan vi få til dette sammen? Viktig både 
for fritid og skolen. Er det mulighet for å søke om pengestøtte en plass? 
Se mer på dette i neste møte. 
23.05.2019: Dersom det er flere som trykker på denne, vil det være 
positivt.

18/19-28 23.05.2019 Uteskole

Skolen har opplevd at dette er et godt tilbud. Undervisning lagt til en 
annen plass. Dette utvides til neste år med 2 dager i måneden for 8. og 
9.trinn og 1 dag i måneden for 10.trinn. Har hele dager i stedet for halve 
dager. Elever setter pris på dette. UiS har forsket på dette og mener det 
fremmer læring hos elevene. Aktive elever lærer bedre enn passive.

18/19-29 23.05.2019 Stand
Vi stiller med stand i pausen og synes det er fint å la elevene får bli med 
og representere skolen.

18/19-30 23.05.2019 Mulig streik
Dersom det blir streik vil skolen opprettholde undervisning på mandag og 
tirsdag og vil samle timer på hele dager, der 10.trinn prioriteres. Følge 
med på skolen side om elevene skal på skolen.

18/19-37 Sak 07.02.2019
Foreldremøte om 

miljø

Forslaget fra Fau er å invitere med Fau i barneskolene i tillegg til 
rektorene i skolene. Vi ønsker en større bredde på dette ut fra 
tilbakemeldinger på ulike barnetrinn i barneskolene også sliter med ulike 
utfordringer i fht oppvekstmiljøet i Hommersåk. Fau tenker at dette bør 
favne helt ned til 6.klasse opp til 10.klasse. Fau foreslår å ha dette i 
kirken for å kunne romme flest mulig. Ingunn formidler vårt forslag videre 
til rektor. Dette haster med å få på plass og tenker at det må skje senest 
utgangen av mars.
21.02.2019: Ingunn har vært i møte med rektor og Fau fra alle 3 
barneskolene. Alle ønsker et felles foreldremøte hvor en ønsker å sette 
fokus på hvordan oppvekstmiljøet er i Hommersåk pr i dag. Vanskelig å få 
ønskede aktører med på møtet på kort varsel. Det jobbes med å finne 
aktuelle aktører fra Hommersåk i tillegg til at ungdomsteamet i Sandnes 
har takket ja til å delta. Dato for møtet er ikke satt. 
Mye skjer i barne og ungdomsmiljøet for tiden. Foreldre må få informasjon 
om hva som skjer. 
Fau ønsker å legge ut en felles melding på klassenes FB side/Mail med 
oppfordring om at foreldre snakker mer sammen og må være obs på 
bruken av sosiale medier.

Ingunn, Søren

Tom (tekst sos. 
med)

04.04.2019: Vi har i dag fått til at alle FAU samler seg om et felles 
foreldremøte 7.mai kl. 18 i kirken. Vi har fått låne dette lokale for å kunne 
romme flest mulig. Det opplyses i invitasjonen at lokalet er brukes pga 
stor plass.  Møtet blir med kun foreldre. Vi tar med fra 6.-10 trinn. Som 
foredragsholdere har vi fått politiet v/ Håkon Hestnes, Aslaug Neteland og 
Guro Brakstad.  Håkon/Aslaug deler på første timen om nettvett, vold, rus 
og om hva som rører seg og kommer med verktøy vi som foreldre kan ha 
i forhold til våre ungdommer. Guro tar for seg "trygge voksne skaper 
trygge ungdommer" og har med hvordan man snakker sammen med våre 
barn/ungdommer.  Møtet vil ta ca. 2,5t med en pause i midten. Som 
konfransier hører vi med Lennart først, og så evt. Kevin.. Servering av 
kaffe/frukt. Vi ber de andre FAU'ene om å ordne med kaffe/frukt og tekst 
til invitasjonen. I pausen blir det en apell om natteravn. Invitasjonen gis 
på transponder, e-post, ukemelding, FB sidene til klassene.

Ingunn/Aina

25.04.2019: Programmet. Politiet 50-60min, 5min til natteravnene, pasue 
20min. Deretter Guro Brakestad. Oppsummering til slutt. Alle i FAU stiller 
kl. 17 og fordeler oppgaver. Legger påminnelse til klassen sin FB side om 
påmelding.
23.05.2019: Mange gode tilbakemeldinger. Regnskapet skal deles på alle 
4 FAU'ene. Utlegg: Program, blomster, foredragsholder og mat. Totalt ca. 
10.000,- som deles på 4. Det ønskes at presentasjonene legges ut. 

18/19-38 Info 23.05.2019 17.mai FAU takker 17.mai komiteen for vel gjennomført arrangement.

18/19-39 Info 23.05.2019 Mobilfri skole
Hadde dette oppe i dag. Elevrådet var ikke for dette. Personalet på 
skolen har delte meninger spesielt på hvordan dette skal 
håndteres/håndheves. Diskusjonen er ikke avsluttet fra rektor sin side.

18/19-40 Sak 23.05.2019
Ressursmøte på 

skolen

Vi er invitert til ressursmøte på skolen .1t på dagtid. Tas opp 
psykososiale saker. Skal være utbytte for FAU å være med på, men vi må 
være bevisst på hvem som deltar på disse. Møtet er todelt, slik at 
taushetsbelagt info ikke tas opp når FAU er med. Vi må lage et verv på 
dette til neste år. (Tirsdager). 

18/19-41 Info 23.05.2019 Natteravn

Det er startet ny organisasjon. Kenneth står som leder i 2 år. Har med 3 til 
i styret. Det skal avholdes et folkemøte for å verve natteravner. FAU må 
skaffe 2 representanter til styret fremover. Initiativet om natteravnene er 
spilt inn til de andre FAU'ene. 

18/19-42 Sak 23.05.2019 FAU vedtekter

Vi ønsker å endre §4 om å endre 2 representanter til natteravner  (FAU 
skal skaffe 2, men disse trenger ikke sitte i FAU) og 1 representant til 
ressursmøtet.  Dersom det ikke er kommentarer på dette anses dette som 
godkjent.

Tas opp i FAU til 
høsten.

18/19-43 Sak 23.05.2019 Språkfag
Dette må følges opp av FAU neste år, for å sikre ivaretakelse.

Tas opp i FAU til 
høsten.

Marius, Åshild, Søren, Trygve, Ingunn, Torill, Siri og Aina


