
Referat fra FAU 16.03.22 

 

Oppmøte: 19 stykker  

Fornavn/klassetilknytning: Tone 3A, Anne Berit 2A, Sandra 4A, Cecilie 2B, Jane 3B, Signe 3B, Snefrid 5B, Maria 5B, 

Marit 7B, Marianne 7B, Janet 6C, Marianne 4B, Tine 5A, Helene 1A, Erlend 5A, Nina 3A, Martin 4B, David 1B, Ane 

1A 

Sakene er nevnt i rekkefølgen de ble tatt opp. Oppgaver som må følges nærmere opp er merket med rødt. Det ble 

i møtet ikke avgjort hvem som har ansvar for å følge opp de ulike punktene, så her oppfordres FAU-leder til å 

delegere videre der det er mest hensiktsmessig.  

 

1. Samarbeidsutvalget: nylig avholdt møte. Erlend i 5A innstilt som leder.   

2. Elevundersøkelse fra 4. trinn og opp utført. Voiebyen skole kom godt ut resultatmessig. Scoret 4 av 5 i 

snitt på trivsel. Likt gjennomsnittet i kommunen. Lite mobbesaker. 

3. Nytt fra Elevrådet: 3. og 4. klasse har meldt at det er god trivsel blant elever. Ingen alvorlige situasjoner. 

Kontakt- og sosiallærer følger opp i situasjoner som oppleves utfordrende for noen. Mellomtrinnet har 

gjennomført «Uke 6».   

4. Smittesituasjonen: smitten på vei ned.  

5. Bemanningssituasjonen på skolen er stabil. Ingen nyansettelser.  

6. Skolegården: ferdig oppgradert i høst. Ny gapahuk. Parkvesenet har felt trær i området vest på skolen. 

Elevene trives i den nyrenoverte skolegården. Se punkt 19 for relevant informasjon i denne forbindelse.  

7. Første trinn skoleåret 2022-23: Besøksdag satt til 15. juni. 48 nye elever meldt inn foreløpig.  

8. Valgfagsuke uke 24: Åpen skole for elever, foreldre og søsken satt til torsdag 16. juni. Kafé skal avholdes 

i gymsalen, i år i regi av 6 A og 6 C.  

Innspill 1: Det diskuteres hvilket trinn som bør ha ansvar for kaféen denne dagen, siden 6. klasse 

allerede har ansvar for 17. mai. Bør dette fordeles på flere trinn, f.eks. 5. og 6. trinn? Ikke alle foreldre 

føler de har kapasitet til å bidra til både 17. mai og 16. juni. Uaktuelt for 7. trinn, som innen da allerede 

har vært på sin klassetur og ikke har behov for å tjene penger til klassekasse.  

Innspill 2: Ønskelig med mer informasjon om hva valgfagsuka er. Ikke alle har erfaring med dette, enten 

fordi de har 1.klassinger eller på grunn av korona.  

Innspill 3: Er det aktuelt å endre tidspunkt for valgfagsuka, slik at ikke 6. trinn får 17. mai og kaféen i 

valgfagsuka så tett? FAU-leder forespør rektor.  

9. Om oppgradering av uteområdet for mellomtrinnet: skolen har begrensede tillatelser for endring av 

skolegården i dette området, og kan ikke gjennomføre det de har ønsket av oppgraderinger. Som 

midlertidig løsning er det søkt om mobile basketstativ til 4 kurver, og innkjøp av løse bord/benker. 



Elevene skal få si noe om hva de ønsker. Se også punkt 19 for relevant informasjon i denne 

sammenheng.  

10. Om parkering: foreldre lar biler stå på bussens oppstillingsplass når de leverer/henter (mest 

problematisk på morgenen). Foreldre parkerer også på venstre side for bussens oppstillingsplass, slik at 

bussen ikke kommer frem. Skolen har sendt ut påminnelser, uten at situasjonen er forbedret.  

Foreldre som leverer barn med bil på morgenen har tidligere blitt oppmuntret til å sette barnet av f.eks. 

ved kirka eller et annet sted nær skolen, som ikke er i bussområdet.  

Innspill: kan foreldre stå som frivillige (utstyrt med refleksvest) ved aktuelt område, for å tydeliggjøre 

hvor det er tillatt å parkere (mest aktuelt på morgenen)? Kan virke forebyggende på uheldige 

situasjoner.  

11. Om natteravnordningen, som ble nevnt i forrige FAU-møte: mest aktuelle dager er torsdager og 

fredager, når det er arrangementer på Huset. Variabel interesse fra foreldre om å stille som frivillige. 

Det har vært løftet mulig samarbeid med kirken om ordningen. Følg opp?  

12. Økonomi: skolen går med underskudd, på grunn av ekstra ressurser i personell som skolen har vurdert 

som nødvendige. Foreldre er takknemlige for personalressursene som er avsatt. Det finnes 

ekstratilskuddsmidler for nyankomne flyktninger i en 5-årsperiode etter bosetting, men usikkert om 

skolen har elever som faller inn under denne ordningen.   

13. 17. mai: 6. trinn er ansvarlige for 17. mai. Møtevirksomhet knyttet til dette er godt i gang, og de har 

bl.a. vært i kontakt med korpset. 17. mai møter elevene opp på Voiebyen skole, for oppstilling til tog. 

Fellesaktiviteter på Møvig skole følger deretter. Foreldrekontakter skal/kan muligens gå i toget. Mer 

info om 17. mai kommer.  

14. Personalet ønsker å flytte en planleggingsdag. Skolen ønsker arrangere en seminardag for lærerne, som 

gjennomføres i forbindelse med Sørlandsk Lærerstevne. Dagene som da blir aktuelle at lærerne er 

fraværende, er 20. og 21. oktober 2022.  

Følg opp: ønskelig med tilbakemelding om hvilken planleggingsdag som er aktuell å flytte til oktober.   

Følg opp: ønskelig med tidlig informasjon om hvilke dager som blir planleggingsdager.  

15. Foreldrenettverk:  

Noen foreldrekontakter ønsker mer informasjon om hvordan foreldrenettverk gjennomføres. Variert 

erfaring i FAU-gruppa. Noen har hatt foreldrenettverk, andre ikke. Noen har deltatt på kurs om dette, 

andre har brukt informasjonsark som utgangspunkt. Foreldrenettverk kan med fordel gjennomføres i 

forbindelse med foreldremøte, men skal gjerne avholdes hyppigere enn foreldremøter (4 ganger årlig). 

Foreldrenettverk oppleves nyttig, da man kan løfte saker som angår klassen. Det kan bidra til bedre 

foreldre- og klassefellesskap. Temaene er valgfrie og settes av foreldrene ut ifra hva som oppleves som 

aktuelt, f.eks. spilletider, sosiale medier, nistepakker m.m.  Det som diskuteres, forblir i gruppa som har 

deltatt.  

16. Om det å være foreldrekontakt: Ønskelig med en slags mal hvor man får skissert opp et utgangspunkt 

for hva man tenker er aktuelle foreldrekontaktoppgaver. Flere er usikre på hva rollen innebærer.  



Hva innebærer det å være foreldrekontakt? Obligatoriske oppgaver? Forventinger? Hva forventes det at 

man arrangerer av aktiviteter? Skal foreldrekontakt ta initiativ til foreldremøtet i vårsemesteret? Skal 

man tilrettelegge for vennegrupper? Hvilke oppgaver er det naturlig å delegere? Hvor lenge er man 

foreldrekontakt?  

En idé er å lage et årshjul sammen med kontaktlærer, eller ha en samsnakk med kontaktlærer i starten 

av skoleåret for å avklare foreldrekontaktens ansvar. 

Fornuftig å tidlig avklare hvem som skal være foreldrekontakt, eller neste års foreldrekontakt.  

17. Gavebeløp til kontaktlærer/lærere og klassekasse:  

Ulike måter å gjøre det på fra klasse til klasse. Noen foreldrekontakter har en egen (privat) konto som 

fungerer som klassekasse. Noen ganger har lærer klassekasse. Enkelte har ikke klassekasse enda. Flere 

foreldrekontakter oppfordrer til at de som har anledning vippser et fornuftig beløp, og så ordner 

klassekontakten gave.  

Kommer man høyere opp på trinnene blir dugnadsarbeid og salg av div. produkter aktuelt til inntekt for 

klassetur, og da må pengene spares et sted.  

18. Oppfordring: møt hverandre på tvers av klassene! Dette kan være flott for foreldre og elever!  

Oppfordring til å ha en felles Facebook-gruppe for trinnet, ikke bare for sin egen klasse.  

19. Mellomtrinnet savner leker og lekestativer. Lite å gjøre for de som ikke spiller fotball eller leker med 

skaterampe/ronser. Lite tilbud i friminuttene.  

Innspill: kan elevene på mellomtrinnet få disponere skolegården med de nye lekeapparatene på noen 

tidspunkt? Noen av elevene har fått være med å komme med innspill til de nye lekeområdene, og synes 

det er trist å ikke kunne disponere områdene i friminuttene. Kan man justere på tidspunktet til 

friminuttene, slik at ikke de eldste har friminutt samtidig som de minste? Kan de på mellomtrinnet få 

mer utstyr til aktiviteter, i påvente av større oppjusteringsarbeid i deres del av skolegården? 

Innspill: Er det aktuelt å ha en utleiebod, hvor f.eks. Elevrådet står ansvarlige for å registrere utleie? 

Andre skoler har god erfaring med dette.  

Innspill: Kan man organisere at enkelte elever/elevgrupper står ansvarlig for å igangsette gruppelek i 

friminuttene, som er åpne for alle på mellomtrinnet? Også positive erfaringer med dette på andre 

skoler.  

 

 

 

 

Ref. Ane Lindvig  

 

 

 

 



 


