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 MØTETYPE: FAU møte  

    

 DATO: 02.11.2022  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Kay Irmscher  

 MØTEREFERENT: Marianne G. Halvorsen  

TIlstede : 

8A -  Marianne Gismervik Halvorsen,  8B - Olga Marie Torsvik, 8C - Irene Landa,  9A - Ingelin 

Grødem, 9B - Marianne Øvrebø Nordgård, 10A – Stian Dahl, 10C – John KarstenTønnesen,  

10D – Jostein Simonsen 

Forfall: Representant fra 8D, 8E, 9C, 9D, 9E, 10B, 10E 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Velkommen og informasjon fra rektor 

Representanter fra Elevrådet ble ønsket spesielt velkommen. 

 

Rektor/FAU 

2.  Nasjonale Prøver 

Det er særs viktig å se på resultatene for 8 trinn, da dette gir ett inntrykk av 

grunnlaget elevene har med seg fra barneskolen.  

Rektor vil, i samarbeid med lærerkollegiet, gå spesiellt ned i disse tallene etter 

hvert. Når det gjelder tallene for årets 8 trinn, har rektor vært i møte med 

barneskolene som avgir elever til Øygard. 

Det ble vist noen tall og grafer fra årets resultater, men understreker at årets 
resultater ikke pr 02.11 er fremvist for lærerene på skolen. Derfor gås det ikke i 
dybden på tall og ytterligere analyser i dette møtet. 
 
Rektor kommer tilbake til videre informasjon, synspunkter og analyser over 
resultatene fra alle trinn, i møtet  i desember. 
 

o  

Rektor 

 

 

3.  Narkotika og Øygard skole 

Når det gjelder rus-bruk på / i skoletiden, menes det at det er ett marginalt 

problem. Men grunnet taushetsplikten kan ikke rektor gå videre detaljert inn i 

dette. 

Hva som skjer i helger / på fritiden, er mer diskutabelt, og det er realistisk å tro 

at flere elever har tilgang på, og bruker flere forskjellige stoffer i fritiden. 

Imidlertid er det ikke noe som tyder på at de samme elevene tar dette med inn 

i skoletiden. 

Rektor 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

 

Saksliste FAU 
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Det kom innspill fra FAU medlem på erfaringer fra Hana barneskole, 

vedrørende møte med politiet på skolen om narkotikabruk / situasjonen i 

Sandnes pr dd ? 

4.  10de klasse ball 

Elevrådet ble representert ved Lene, Angelica og Linneah. 

Det er ønske om å arrangere vinterball for 10de klasse.  

Elevrådet har pr dd snakket om følgende : 

- Det er forespeilet 2 datoer – 2 stk i februar, begge er torsdager.  
- Forslag til klokkeslett er 19-22.00. 
- Det vurderes å lage spillelister selv, i stedet for å leie dj. 
- Videre vurderes det å ta inngangsbillett – da på lav sum. 
- Elevrådet har og tenkt på underholdning, blant annet diverse kåringer, 

damenes / herrenes tale og stand-up. 
- Når det gjelder lokale for ballet – ble det snakket om evt å ha det på  

bydelshuset på Austrått. I den forbindelse kom man også inn på å 
muligens ha ball i gymsalen på Øygard. 
Dette skal diskuteres videre med rektor. Det er ikke tatt endelig 
avgjørelse ifht gymsalen på Øygard enda. 
 

Det er fra Elevrådets side, ønskelig med involvering fra FAU, og det er pr dd 

nedsatt en komite bestående av følgende FAU medlemnmer :  

Jostein, John, Olga Marie, Stian, Kjersti, Kay, Siri Johanne 

Forhold som komiteen skal se på, i samarbeid med elevrådet er : 

- Vakter 
- Økonomisk bidrag ? 
- FAU hjelpe til med fotografering ? 

 

Det ble til slutt avtalt at Elevrådet nå bes om å skrive søknad til rektor om 

både å leie gymsalen, og økonomisk tilskudd.  

Det diskuterers også med rektor hvilke muligheter som finnes ifht 

inngangsbillett. Her er det forskjellige hensyn som må tas. Rektor hjelper til 

med beslutning vedrørende dette. 

FAU 

 

 

5.  Tidsramme utviklingssamtale: 

Er 15 minutter nok for utviklingssamtale ? 

Det er forskjellige synspunkter på dette. Noen har erfaring med at 15 minutt er 

nok, og at det gis tid på slutten til spm, og at man da kan gå litt over tiden. 

Andre opplever dette som altfor liten tid. 

Opplevelser ifht forsinkelser kan tyde på at det må sees på om tiden skal 

utvides.  

FAU 
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Det er forslag fra FAU om det kan sees på om tiden kan forlenges til 20 

minutter. Leder tar dette videre med rektor. 

6.  Annet 

Rektor ber FAU ta stilling til initiativ fra «Einherjar» (?), om LAN på skolen. 

Skolen er positiv – Det er mangel på fritidstilbud til ungdom hvor dette vil være 

attraktivt. Det krever voksne som kan være med å arrangere. 

Denne saken må diskuteres ytterligere i FAU. Saken genererte flere spørsmål 

sm vi trenger svar på for å lande på avgjørelse. 

FAU 

 


