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 MØTETYPE: FAU møte  

    

 DATO: 08.02.2022  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Kay Irmscher  

 MØTEREFERENT: Jane Voll   

Til stede: 

Kay Irmscher, John Karstein Tønnessen, Jostein Simonsen, Ingelin Grødem, Ståle Sletten, 

Irene Landa, Marianne Øvrebø Nordgård, Lina Karil Grimsrud, Siri Johanne Egeland, 

Elisabeth Nordgreen, Olga Marie Torsvik, Anita Hinley, Janit Ulevik og Jane Voll 

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Velkommen Rektor/FAU 

2.  Nasjonale prøver: 

Kort oppsummert: Øygard ligger litt under gjennomsnittet i både lesing, 

regning og engelsk. Etter en analyse med lærere har skolen kommet frem til 

noen ekstra satsingsområder: 

Matte: diagrammer og forståelse.  

Naturfag: fagtekster og forståelse:  

KRLE: refleksjonsoppgaver  

Samfunnsfag: fagtekster og refleksjon.  

Norsk: utholdenhet – lese lengre tekster. Det vil bli kartlegging av 

leseferdigheter og intensive lesekurs på alle trinn. 

Det ble stilt spørsmål vedrørende bruk av skjerm. Rektor bekrefter at dette er 

et tema til debatt, men bruk av chromebook er politisk vedtatt. Skolen kan 

likevel velge å legge opp til chromebookfrie timer etc. Skolen skal være 

bevisste i bruken av skjerm. 

 

Foreldreundersøkelsen : 

Lite signifikante endringer, både mellom 2021 og 2022 og mellom Øygard og 

landet for øvrig. 

Pluss: 

- Elevene vil lære og gleder seg til å gå på skolen. 
Minus: 

- Oppfølging av erting/krenkelse og hjelp til skolearbeid. 
 

Rektor 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Saksliste FAU 
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Skolen vil fremover ha fokus på forebygging av krenkelser, samt forbedre 

dialog skole/hjem via nettsiden og transponder. Skolen er tilgjengelig og 

ønsker dialog.  

Rektor etterlyste innspill. Det ble kommenter at det er lite med to 

utviklingssamtaler i året. Spørmål om man kan komme tettere på de øvrige 

faglærerne, og dermed komme tettere på utviklingen til eget barn ?  

Dette er ressurskrevende. Det kom forslag om å utvide tiden til 

utviklingssamtalene ut over 15 minutt. Forslag om utvidet kontakttid i en 

periode for å oppfordre til ekstra kontakt. Videre nevnes den nye læreplanen 

som en årsak til frustrasjon hos foreldrene. 

Elevundersøkelsen: 

Bemerk: en forskjell på 0,3 regnes som signifikant. 

Ledergruppens oppsummering: 

- Mobbing har økt på 8. og 9. trinn 
 

- 8. trinn klager på arbeidsro (sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt 
ligger vi 0,6 under landsgjennomsnittet = signifikant). Skolen opplever 
at det er flere elever enn før som er utfordrende og som det tar lenger 
tid å få «på lag». Økende tendens til ekstreme handlinger.   
 

- Medvirkning. Her ligger vi litt under landssnittet. Dette er et 
satsingsområde for kommunen. 

 

Alkohol/rus: 

Sterk økning i rusproblematikk på skolen. 

- Vape/e-sigarett – veldig økning i bruk på skolen (eksplosjon).  
- Hasj – to tilfeller av hasj i skoletiden dette skoleåret.  

 

Foreldrerolle – rektors oppfordringer til oss: 

- Ha gode holdninger og verdier 
- Modellere gode relasjoner – se at voksne er greie med andre voksne. 

Elever med lite voksenkontakt, kun skjerm og skole – får problemer.  
- Snakk med barna om sosiale medier – vær interessert. Gi barna gode 

moralske kompass.  
- Foreldreveiledning – «tuning into teens». Info om dette kommer på 

foreldre/ungdomsmøte i mars. 
- Inklusjon – vær romslige og inviter – det er bedre at ungdommen er 

hjemme enn i sentrum. 
- Gi mindre penger til mat – lag matpakke. Svært dårlig kosthold på flere 

av ungdommene. Fokus på kosthold – mat påvirker atferd. 
 

Skolens arbeid: 
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- Det blir arrangert et felles, obligatorisk elev- og foreldremøte om rus 
den 9. mars. Et møte for hvert trinn. 

- Skolen arbeider kontinuerlig med informasjon, veiledning, holdning og 
verdier. 

- Ungdomsteamet – hjelper på flere arenaer, hjelp og veiledning til 
ungdommen. 

- Forebyggende plan for rus. 
- Skolen ønsker å være en bidragsyter i arbeidet for et fritidstilbud for 

ungdom på Hana. Bl.a nytt tilbud på babtistkirken hver fredag.  
 

Rektor nevner videre en økende trend - foreldrene har blitt barnas advokat.  

3.  Initiativ om fritidsaktiviteter for ungdom i bydelen : 

På initiativ fra rektor på Hana skole, Atle Sømme har det vært et møte mellom 

prest, rektor og Atle Sømme (barneskolen), Jone fra natteravnen. Hana bydel 

har utfordringer med psykisk helse, rus, skolevegring.  

Ungdomsskolen og de 5 barneskolene – invitert til å være med å finne ut hvilke 

tilbud våre ungdommer i bydelen skal ha. Det vil bli et møte med FAU både på 

barneskolene og ungdomskolen, en gang etter vinterferien. Ønsker at en eller 

flere fra FAU blir med på dette møtet i tillegg til leder/nestleder. Meld dere 

gjerne direkte til leder eller i kommentarfeltet til dette møte. Målet er å skape 

ett tilbud for ungdommene som frister.  

FAU 

 

 

4.  Natteravn : 

Jone Hauken som er primus motor for natteravnene i Hana bydel deltok i 

møtet.  

Rett før korona bestemte FAU på Øygard og Høyland å starte natteravner. 

Arbeidet kom ikke skikkelig i gang førkorona. Jone tok stafettpinnen. Status pr i 

dag er at det ikke har lykkes å dra engasjementet videre fra FAU. Jone holder 

likevel liv i natteravnene – og er klar for å sette det i drift igjen. Han er pr i dag 

alene om organiseringen. 

Natteravnene har egen spondgruppe. Det finnes refleksvester og  logg i 

speiderhuset. Det ligger forslag til rute på spondgruppen. Etter endt tur, 

skrives turen inn i loggen. Send sms om du vil gå, så får du kode og info fra 

Jone før turen. Det er tilfeldig når det er noen som er ute og går. Rapport fra 

de som gikk sist var at det var rolig og de hadde en god samtale med en gruppe 

ungdommer som satt i barnehagen. De hadde gitt uttrykk for at det var kjekt at 

de kom. 

Jone ønsker å få med en person fra FAU som kan være med å organisere, lage 

blest om gruppen, dele info på facebook, etc. Målet er å jobbe mer aktivt for å 

verve deltakere til å gå natteravn. Det kom forslag om at dette kan nevnes på 

foreldremøte 9. mars, samt at det tas opp som punkt på neste FAU møte. Et 

alternativ er at Natteravn-representant fra FAU velges ved skolestart for det 

påfølgende året.  

FAU/Jone Hauken 
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Jone kom også med en utfordring: Alle i FAU ble oppfordret til å gå minst en 

gang hver før sommeren. 

5.  Vinterball – kort oppsummert : 

Avholdes 23. februar. 

Det planlegges en effektiv adgangskontroll og det vil være områdebegrensning 

både ute og inne. 

Bånd til identifikasjon ved inngang er kjøpt. 

Vakter fra 8 og 9 trinn er på plass. Det bes om at alle sender inn en liste med 

navn og kontaktinfo til de vaktene som stiller for deres klasse. 

10. trinn stiller med mat. Også lokalt næringsliv bidrar, sammen med FAU. 

Neste møte i arrangementskomiteen er 13.02.23. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

EVENTUELT 

Innspill fra leder: 

Er det noen som har ideer til hvor FAU kan få sponsede midler fra? Kom gjerne 

med innspill i kommentarfeltet.  

 

Annet: 

Det ble kommentert at det ligger inne feil personer i Brønnøysundregisteret. 

Leder bekrefter at det er sendt inn oppdatert info nå.  

FAU 

 


