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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 8.3.2022  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Eldbjørg Synnøve Helland  

 MØTEREFERENT: Tore Rangen  

Til stede: 

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

Rektor 

 

Ingelin  Grødem, Line Helen Lyng Løset, Kay Sebastian Irmscher, Georg Risdal, Tore 

Rangen,Siri Johanne Egeland, Synnøve Helland, Jone Hauken, Grethe Eikeskog,  Laila Kristin 

Hustveit Jakobsen 

 

Forfall: FAU representant for: 8B, 9A, 9B, 9D, 10D 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Gjennomgang av resultatvurderingen 

• Rektor informerte om resultater fra nasjonale prøver for 8 og 9 trinn 

o Resultatet viser positiv trend fra fjoråret.  

o 8 trinn ligger ligger på nivå med resten av landet i fagene 

lesing, skriving og engelsk 

o 9 trinn har blitt løftet opp med 6 skalapoeng både i lesing og 

regning noe som er imponerende. 4 skalapoeng er normal 

økning i løpet av ett år. 9 trinn som lå under 

landsgjennomsnittet i fjor er nå på landsgjennomsnittet i 

regning, og kun ett skalapoeng under i lesing  

• Elevundersøkelsen 

o Rundt landsgjennomsnittet i: 

▪ Motivasjon 

▪ Støtte fra lærer 

▪ Vurdering for læring 

▪ Elevdemokrati og medvirkning 

▪ Lite endring fra år til år 

o Gode resultater angående på mobbing. Skolen har en jevn og 

god utvikling. Trenden blir bedre år for år, noe som viser at 

Rektor 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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skolen gjør mye riktig. 

• Profesjonelle læringsfellesskap 

o Sandnes kommune har et mål om at Sandnesskolen skal jobbe i 

profesjonelle læringsfellesskap for å bli bedre.  

o Dette jobber Øygard med på følgende måte: 

▪ DEKOM-samarbeid med UiS (Frode Skarstein) 

▪ Skoleutviklingsprogram - gallerivandring  

▪ Individuell - gruppe - plenumorganisering på fellestid 

▪ Gjøres også på kommunalt nivå (utvidet 

skoleledernettverk, rektormøter, møter med 

skolesjefen osv). 

• Medarbeiderundersøkelsen 

o Mestringsorientert ledelse 

▪ Den enkelte medarbeider ønsker å utvikle seg enda 

mer ut fra sine forutsetninger.  

o Relevant kompetanseutvikling 

▪ Ønsker mer kursing 

• Økonomi  

o Overskudd på 700.000 kroner 

o Ambisjoner om å styre mot balanse.  

o Søker om å få med oss overskuddet inn i 2022-budsjettet  

▪ Årsak til overskudd er: 

• Uforutsette refusjoner i tilknytning til elever fra 

andre kommuner 

• Koronamidler 

• Refusjoner fra sykemeldte og 

barselpermisjoner 

• Kutt i bemanning 

 

2.  Planer for neste skoleår  

• Økonomi 

o 2021 var det trangeste året rent økonomisk skolen har hatt 

• Budsjettet har gått opp i 2022, men dette blir spist opp av 

Rektor 
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lønnsøkningen til de ansatte. Det vil derfor bli samme bemanning som i 

2021 

• Ansettelser: 

o 2 - 4 lærerstillinger (fremdeles litt usikkerhet rundt nøyaktig 

antall) 

o 2 miljøstillinger 

• Fortsette med 

o Skoleutviklingsprogrammet 

o Holdningsskapende arbeid 

o Innkjøp av læremidler (må prioriteres på eget budsjett) 

 

 

3.  Vitnemålsutdeling  

• 2 alternativer 

o Felles for alle i gymsal 

o Klassevis utdeling i foaje 

• 10. trinn drøfter denne saken på trinnmøte på torsdag  

• FAU støtter alternativet som lærere og elever ønsker 

Rektor 

 

 

 

 

 

4.  Åpent hus i uke 17 (i stedet for revy, informert om i FAU 5.10.21) 

• Elever jobber i grupper mandag, tirsdag og onsdag 

o Grupper 

▪ Mat og helse 

▪ ALF arbeidslivserfaring  

▪ Medier og kommunikasjon 

▪ Visuell kommunikasjon 

▪ Friluftsliv 

▪ Trafikk 

▪ Forestilling konsert 

•  Torsdag vil være en åpen som vil vare utover ettermiddagen 

• Fredag avspasering 

Rektor 
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5.  Leirskole 

• 15 elever fra Sviland blir sendt på leirskole i begynnelsen av mai 

o Lovpålagt med leirskole.  

o Korona hindret dem i å få reist når de gikk i 7. på Sviland 

 

Rektor 

 

6.  Annen info 

• Eksamen er avlyst 

• Vips og Visa er på plass som betalingsmuligheter i kantinen 

 

Rektor 

 

7.  Natteravnene på Hana 

• Jone Hauken informerte FAU om status  

o Det er 37 medlemmer i spond gruppe 

o Har vært gjennomført møteaktiviteter 

o Dialog er opprettet med Aspervika som også ønsker natteravn 

o Det planlegges med 2 grupper, 1 som tar seg av Hana og en 

som går i Aspervika 

o Det er ikke besluttet når en starter å gå natteravn 

FAU 

8.  Ungdomsklubb 

• Manglende tilbud til unge i bydelen ble diskutert  

• FAU ønsker å bistå elevene, hvis de ønsker å lage arrangement, men 

elevene må være i førersetet 

o Bydelshuset på Austrått ble nevnt som en mulig plass å få til 

noe 

o Er elevene interesserte, foreslår FAU at dette kan være en 

aktivitet som noen jobber med under åpent hus i uke 17.  

  

FAU 

9.  • Neste FAU møte 5.4.2022 

o Møteplan for FAU (oppstart 19.00) 

▪ 5.4.2022 

▪ 3.5.2022 

▪ 7.6.2022 

o Møteplan SU-SMU (oppstart 14.20 etter endt undervisning) 
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▪ 21.4.2022 

10.    

 


