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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 8. Januar 2018  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Iram Malik  

 MØTEREFERENT: Harald Helland  

Til stede: 

Anita Henriksen 9E, Ingelin Grødem 9B, Ragnhild Anfindsen 8E, Kari Tikland Lima 

8C, Trond S. Bratteteig 10D, Sonja Lie 9D, Fredrik Larsen 8D, Terje Lauvvik 9A, 

Harald Helland 9C og Iram Malik 10A fra Fau og Anja Sarita Røyneberg, 

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Gjennomgang av vedtektene i forhold til bruk av Chromebook. v/ 

Anja. 

Skolen ønsker å gå gjennom reglementet for bruk av Chromebook med  

FAU og få dette godkjen i forkant av at disse skal deles ut til alle elever  

på åttende og niende trinn i uke 3 2018.  

Reglementet er basert på det samme som brukes i andre skoler i Sandnes,   

med avsnittt «Om bruken» og «Om headsett» som ekstra for Øygard.  

  

FAU godkjente reglementet enstemmig etter gjennomgang.  

 

2.  Evaluering av skolens «Nå eller aldri» 

Arrangementet anses som vellykket, FAU har fått ros for god   

gjennomføring. Skolen er godt fornøyd. Det var nok folk til stede for å   

styre dette, men det bør det også være og en ønsker ikke å redusere antall  

stab ved neste anledning. Tall vedr. omsetning er foreløpig ikke helt  

klart, disse rapporteres inn til Skolen og Iram. 

 

 

3.  Info fra møter FAU representanter har vært i siden forrige møte. 

Ikke møter å rapportere.  

 

 

4.  Eventuelt 

Skolen jobber med mobbesaker etter nye forskrifter, men opplever ikke 

at det er mer saker med de nye reglene, i motsetning til hva som forstås 

fra andre skoler. På saken som FAU spesifikt ber om status på, opplyser 

Anja at denne saken er avsluttet, og har ikke status som mobbesak etter 

samtaler med de involverte. 

Lys, Sykkel og Hjelm -aksjon er gjennomført i høst. 

Oppmerksomhet til lærerne før jul er gjennomført av FAU, kakemenn og 

mandariner er delt ut om morgnen. Fungerte bra.  

Referater fra FAU skal legges ut på skolens nettsider av skolens ledelse 

etter at dette er godkjent. 

Anita hjelper Iram med å registere FAU i Brønnøysund registeret.  

Trond arbeider med skolens praksis vedrørende lekser og omfang av 

prøver. Hva kan FAU påvirke, og skolen bør forsøke å samordne lekser/ 

prøver på tvers av faga, slik at elevene får ett best mulig læringsmiljø. 

Enkelte elever opplever dagens ordning som svært belastende. 

Sommerfesten, Elevrådet ønsker å flytte denne til nyåret for å ha gode 

minner med resten av skoleåret. Arbeidsgruppa i FAU ser på om dette er 

mulig å få til for inneværende år, og sjekker når det evt. kunne 

arrangeres. FAU ønsker også å arrangere dette i skolens lokaler, og 
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forhører seg med skolen hvordan dette kan gjennomføres. FAU er villig 

til å betale noen lærere for å være med som vakter om det hjelper. 

Ungdomsteamet i Sandnes kommune kan også inviteres til dette 

arrangementet.  

 

Neste møte er satt til 5. Februar. Da er også Rune tilbake fra 

permisjon 

   

 


