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Referent: Stian Birkeland, Leder Sokndal skole FAU 
 
Saksliste: 

·        Definere disponenter for klassekontoene 
·        Avtale for Chrome maskiner til elevene – hva tenker foresatte 
·        Gjennomgang av tilstandsrapport 
·        Skolerute 
·        Avvik lekeplasskontroll lukket 
·        Tegnspråk neste skoleår 
·        Eventuelt 

  
Neste møte settes til 23.04.2019 klokken 18:00. 

Referat: 

1. Disponenter for klassekontoer: 
a. Det ble informert fra FAU leder om at alle klassekontoer er overført fra Sokndal 

kommune til FAU. FAU leder er nå satt opp som administrator for nettbanken og kan 
dermed administrere disponenter.  
i. Kontonavn er nå endre fra klassetrinn til aktuelt årskull for å ha bedre kontroll med 

kontoene (eksempelvis fra 4A til 2009 Kullet A) 
ii. Disponenter og tilgang til nettbank for klassekontoer er nå ordnet for alle årskull 

utenom: 
1. 2008 Kullet B klassen 
2. 2009 Kullet B klassen 
3. 2010 Kullet B klassen 

2. Avtale for Chrome maskiner til elevene – hva tenker foresatte 
a. Det ble diskutert om det er et krav å benytte datamaskin til leksearbeid; dette opplyser 

skolen at er nødvendig for å utføre leksearbeid. 
b. §3 i avtalen kan ikke stå som den er med rom for tolkning. Det må stå helt konkret at 

man er fullt ansvarlig for maskinen fra skoleslutt til skolestart og har erstatningsplikt for 
alt av skader som er påført utenfor skoletid. 

3. Gjennomgang av tilstandsrapport 
a. Rektor gjennomgikk hovedelementer fra tilstandsrapport. Dersom tilstandsrapport 

ønskes tilsendt for gjennomlesing kan det enkelte FAU medlem henvende seg til rektor 
for å få denne tilsendt. 

4. Skolerute 
a. Skoleruten ble gjennomgått uten kommentarer fra FAU. Det vil bli sendt ut en oppdatert 

versjon så snart rektor har fått avklaring på et seminar i April/Mai som kan gi en 
påvirkning på et par fridager. 

5. Avvik lekeplasskontroll lukket 
a. Alle avvik (B punkt) er lukket utenom et B punkt som omhandler huske utenfor SFO som 

hadde et avvik som gjelder høyde over bakken (40cm) i forbindelse med potensiell 
klemfare. Husken er vurdert som best for praktisk bruk ved å beholde dagens høyde. 

6. Tegnspråk neste skoleår 
a. For neste skoleår vil det være 3 elever som benytter seg av alternativ kommunikasjon / 

tegnspråk. Skolen gjør derfor tiltak for å forberede seg på å ta imot disse elevene og det 



vil bli tilrettelagt for kommunikasjon med disse i forbindelse med aktiviteter i skolens 
regi. Det er lagt opp til opplæring og kursing av relevant personell ved skolen som får 
ansvaret for oppfølging av disse elevene. 

7. Eventuelt 
a. Det er kommet inn en sak til FAU med forespørsel om foreldrekontaktenes rolle. Det 

settes lys på at det stor variasjon i ansvaret som legges på foreldrekontaktene og 
hvordan oppgavene løses fra klasse til klasse. Spørsmålet er om FAU ønsker/mener rollen 
foreldrekontakt og oppgaven bør standardiseres slik at dette blir mer likt fra klasse til 
klasse og over flere år. 
i. Det vil bli utarbeidet et informasjonsskriv som legges ved i infomappe til 

skoleoppstart og som også kan brukes i forbindelse med foreldremøter der det skal 
velges foreldrekontakter. Der vil stå litt om typiske oppgaver som ligger hos 
foreldrekontaktene i forbindelse med års hjulet og eksempel/forslag til 
organisering og gjennomføring av disse aktivitetene. 

b. Henvendelse angående saken om førstehjelpsopplæring som ble kommentert offentlig 
på Facebook fra et eksternt foretak i høst. 
i. Skolen opplyser om at førstehjelpskurs for ansatte er utført i henhold til mål/krav 

og at internkontrollen er godkjent. Det kom ingen videre kommentarer til dette fra 
FAU. 

c. GDPR (personvernloven): det er gitt samtykke fra samtlige oppmøtte FAU medlemmer 
om at det er akseptert å stå oppført i mailgruppe for FAU for utsendelse av FAU/felles 
informasjon. Dersom det er FAU medlemmer som ikke ønsker å stå oppført i mailgruppe 
må de ta kontakt med rektor. 

 


