
Møte i FAU 08.02.18 

 

Tilstede: Tron Midtbø (1.trinn) Gretha Sirevåg Berg (7.trinn) Anne Kristin Aamodt (5.trinn) 

Solveig Hamre Log (4.trinn) Stian Birkeland (3 trinn) Jan Johannesen (2 trinn) Karin Eia (9. 

trinn), Siv Lindland Volden (trinn 10), Ronnie Ulland (6 trinn) 

 

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Gjennomgått og godkjent.  

 

Sak 2: Innsparing 

 Skolen skal kutte 1,7 mill kroner og flere drastiske tiltak må settes i verk. Mange er 

bekymret for at dette skal gå utover kvaliteten ved skolens tilbud. Ronnie tar kontakt med 

politikere for å sjekke hva FAU evt kan bidra med. Skrive  bekymringsmelding? 

Underskriftskampanje? FAU ønsker også at det ses nærmere på    SFO åpent i ferier.  Hvor 

mye koster det og hvor mange benytter seg egentlig av  tilbudet? (møter fysisk opp de 

dagene de har sagt at de skal komme) 

 

Sak 3: det vil bli sendt ut inforskriv om VISMA flyt etter vinterferien. 

 

Sak 4: Det var en artikkel i Dalane Tidende om at Sokndal skolen har et alvorlig problem i 

  forhold til mobbing. Undersøkelsen det vises til var ikke reel da 7. og 10. trinn ikke 

  deltok. Det vil bli tatt en ny og ekstra undersøkelse fra 4-10 trinn som heter spekter. 

  Fylkesmannen er koblet inn og skal gi skolen rådgivning. 

*se merknad fra rektor under. 

Sak 5: ny skolerute ligger på skolens hjemmeside 

 

Sak 6: Evt: 

 Elevrådet har et ønske om at det skal komme flere “rikter” i dekkjungelen. FAU sjekker 

 hva som er EU-krav ift avstanden i mellom “riktene”.  

 Jan Ove Grastveit har tatt kontakt med FAU for å høre om kortidsparkeringen ved SFO 

 brukes mye. Mange foreldre stopper her og den fungerer som en avlastningen til 

 parkeringsplassen ved skolen.  



 

 Hva gjør en dersom en har klager/bekymring  ift lærere ved skolen: ta kontakt med 

 inspektøren ved trinnet, deretter  rektor. Det finnes også skjemaer på skolens hjemmeside  

 som  en kan fylle ut. Da blir klagen/bekymringen loggført.  

 

 Neste møte er 5. April 2018 kl. 1800 

 

Ref: Anne Kristin Aamodt 

 

*Merknad fra rektor: elevundersøkelsen i avisen er reell, men det er tall frem til 2016. Disse 

tallene viser en økende tendens på mobbing i Sokndal. Skolen har ved en feil dessverre ikke fått 

tatt elevundersøkelsen i høst, men vi har tatt samme undersøkelse nå i vår på 7.og10.trinn. 

Resultater derfra vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Resultatene fra denne, og Spekter 

undersøkelsen vil bli forelagt Fylkesmannen når han kommer på besøk. 
 


