
Møte i FAU 05.04.18 

 

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

Stian Birkeland (3 trinn) Karin Eia (9. trinn), Siv Lindland Volden (trinn 10), Ronnie Ulland 

(6 trinn) Heidi Jacobsen(10.trinn), Karen Arnø Grastveit (Rektor) 

 

Sak 1: Gjennomgang av referat fra sist møte: 

  - skolen skånes stort sett fra flere kutt i budsjettet.  

  - Anne Kristin undersøker om det er EU-krav ift avstand på tauene i jungelen.  

 

Sak 2: Spekter undersøkelse: 

 

En kunne lese i avisen tidligere at Sokndal skole skåret dårlig på elevundersøkelsene ift 

mobbing. Dette er tall fra tidligere års undersøkelser. I 2017 skjedde det en intern feil, og 

skolen fikk ikke tatt den obligatoriske undersøkelsen. Men undersøkelsen er tatt på våren, den 

kan brukes internt, men tallene blir ikke offentliggjort. Skolen har kjøpt en undersøkelse fra 

Atferdssenteret kalt Spekter, dette for å kunne jobbe enda bedre mot mobbing og krenkelser.. 

Denne undersøkelsen er et svært viktig verktøy for lærere, da den viser konkret hvem elever 

føler seg mobbet eller trakassert av.  Det heter at denne undersøkelsen ikke er anonym, da 

læreren, rektor og sosiallærer har tilgang til informasjonen. For å forebygging mobbing er det 

viktig at foreldre tillater  elevene å delta i denne undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av 

elever fra 4 klasse og oppover. Undersøkelsen kan en lese mer om på skolens hjemmeside: 

minskole.no/sokndal 

 

 

Sak 3: Fotografering: 

  

Hvert år tar Foeva klassebilder. Det ble lovet at alle ved skolen skulle få katalogen gratis, men 

flere måtte betale 50kr. Rektor undersøker litt ift andre firmaer som utfører  fotografering. 

Katalogen er et god å ha både på skolen og hjemme.  

 

 



 

 

Sak 4: Diverse informasjon  

   

Skolen er stolt over at det er mange søkere når de lyser ut stillinger. Anna  Tora Nesvåg 

Uthaug er nytilsatt fra høsten, ellers blir lærerstaben som inneværende år.  

 

Skolen er igang med å fornye datasystemet og Erling Mjølhus gjør en kjempejobb. Alle 

maskiner blir Chrome-maskiner.  

 

Skolen ønsker å minne alle foreldre om å logge seg på Visma. All informasjon mellom       

skole og foreldre vil foregå her. Div søknadsskjemaer kommer på Visma etterhvert.  

 

I mai blir det eksamener for 10 klasse. De kommer opp i en skriftlig og en muntlig eksamen. 

Alle skal ha tilgang til to digitale hjelpemidler.     

 

Skolevegring er et problem på landsbasis. Det skal lages en plan i kommunen for ugyldig 

skolefravær. Viktig at skolen er koblet inn på et tidlig stadium dersom elever har skolevegring.  

 

Ref: Anne Kristin Aamodt 

 

  


