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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 21.09.2021  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Eldbjørg Synnøve Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

FAU representant for: 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10A, 10C, 10D, 10E 

Rektor, Avtroppande FAU: Max Sørensen, Maiken Gilje Pedersen, Per Max Svendsen 

 

Ingelin Grødem, Åshild Holgersen, Line Helen Lyng Løset, Kay Sebastian Irmscher, Georg 

Risdal, Kristin Grøsvik, Kjersti Bergsåker-Aspøy, Tore Rangen, Elisabeth Lutsi, Siri Johanne 

Egeland, Synnøve Helland, Grethe Eikeskog, Thinh Victor Tran, Laila Kristin Hustveit 

Jakobsen  

 

Forfall: FAU representant for: 10B 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Forventninger og avklaringer i forhold til FAU 

• Forklaring om FAU finnes på www.fug.no 

• FAU skal fremme foreldrenes felles interesse 

• Informere om aktuelle saker i SU og SMU der FAU leder er representert 

• Arrangere samlinger 

• Være kontakt mellom skole og lokalsamfunn 

• Saker som ikke hører til i FAU (må tas direkte med Rektor) 

o Saker om enkelte elever 

o Ansatte på skolen 

 

Rektor 

2.  Oppstart av skoleåret (info) 

• Ett år med COVID 

• Vi er på grønt farenivå angående pandemien 

• Håper å være tilbake til normalen til neste FAU møte 

• God stemning på huset (elever/lærere) 

Rektor 

 

 

 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
 

http://www.fug.no/
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• Lavt sykefravær 

• Gode planleggingsdager er gjennomført 

Fokusområder 

o Profesjonelt læringssamarbeid (samarbeid som utfordrer og 

utvikler lærerne) 

o Gallerivandring (fokus på lesing i alle fag) 

o Klasseledelse 

o Felles regler verdier, holdninger osv. På alle nivåer på skolen 

o Arbeid med visjon og verdier (en ser på om en ønsker endring) 

▪ Trygghet, trivsel og læring (dagens visjon og verdier) 

o Faglig utvikling  

3.  Nasjonale prøver 

• Er gjennomført for 8 og 9 trinn i september 

o Resultat vil sannsynligvis bli gjennomgått i November FAU 

• I fjor var resultatene for 8 trinn svært lav. 1/3 av elevene skåret på 

trinn 1 eller 2 som forteller at leseferdigheten er lav. Det er spennende 

å se om skolen har klart å løfte dette. 

• Rektor har også vært i kontakt med rektorene til barneskolene elevene 

kommer fra, for å fortelle om utfordringen, og be dem om å gjøre 

tiltak. 

• I regning har det blitt gjennomført tilpasset opplæring 

• I engelsk har det blitt jobbet med å øke ordforrådet og lesing 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Kantinekort 

• Rektor spurte om foreldrene ønsket at det skulle ses på mulighet for å 

innføre dette som et betalingsmiddel, da det i dag kun kan brukes 

kontanter 

• Elevene er i utgangspunktet positive, da de ser at dette vil redusere kø, 

og de vil slippe å ha med seg kontanter. Elevene ønsker å kunne bruke 

minibank kort/vips å betale med, noe som ikke er mulig for skolen å få 

til. 

•   FAU stiller seg positive til en ordning med Kantinekort som 

betalingsmiddel. 

Rektor 

 

 

 

5.  Skolen/kommunens økonomi (info) 

• Kutt hvert år de siste tre årene 

Rektor 
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• Overforbruk på 1 Mnok 

• Ekstra utgifter på korona 

• Ekstra utgifter på spesial pedagogikk 

• Redusert inntekt på refusjon på elever fra andre kommuner 

• Ekstra tiltakspakke for psykisk helse for perioden 2021 er bevilget. Det 

gir 0,7 stilling for en miljøarbeider frem til jul. Det er søkt om å 

forlenge tiltaket 

• Ingen oppsigelser er varslet 

• Frykter kutt siden budsjettet ikke går i balanse 

• Politisk ekstrabevilgning til leksehjelp går mot slutten (2022?) 

o Sosialt utjevnende 

o Leksefri skole for dem som gjør seg ferdig med leksene på 

skolen 

o Mattilbud i ordningen er gunstig for flere elever 

o Brukes både av faglig svake og faglig sterke elever 

o Får hjelp av pedagog 

 

6.  • FAU regnskap for skoleåret 2020/2021 ble gjennomgått av Laila Kristin 

Hustveit Jakobsen. 

FAU 

7.  • FAU årsrapport for skoleåret 2020/2021 er laget av Synnøve Helland.  

• Årsrapport ble gjennomgått i møtet 

FAU 

 

8.  • Brus på FAU lager 

• Denne gis videre til lærerne 

FAU 

9.  Valg av leder 

• Synnøve Helland 

 

FAU 

10.  Valg av nestleder 

• Kay Sebastian Irmscher 

 

FAU 

11.  Valg av Sekretær 

• Tore Rangen 

FAU 
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12.  Valg av kasserer 

• Laila Kristin Hustveit Jakobsen 

 

FAU 

13.  Valg av SU og SMU representanter 

• Ingelin Grødem 

o Vara: Grethe Eikeskog 

• Eldbjørg Synnøve Helland 

o Vara: Kay Sebastian Irmscher 

Møtedatoer: 

• 3.11.2021 Klokken 14:20 

• 2.2.2022 Klokken 14:20 

• 20.4.2022 Klokken 14:20 

SU består av: Rektor, en lærer, en annen ansatt, 2 elevrepresentanter og 2 

foreldrerepresentanter. 

FAU 

14.  Valg av KFU representant 

• Kjersti Bergsåker-Aspøy 

o Vara: Kay Sebastian Irmscher 

FAU 

15. 1

5. 

Valg av Natteravn representanter 

• Utsettes til neste møte 

 

FAU 

16. 

 

Valg til Revy-komite 

• Kjersti Bergsåker-Aspøy 

• Line Helene Lyng Løset 

 

Info:  

• Angående revy er det klassekontakter som er ansvarlig for å skaffe 5 

vakter og 5 kaker 

• FAU fordeler vaktene 

• FAU har kaffen 

 

FAU 
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17. Valg til avslutningsfesten 22.06.2022 

• Elisabeth Lutsi 

• Siri Johanne Egeland 

FAU 

18. Neste FAU møte 05.10.2021  FAU 

 


