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1. Konstituering 
o Tron Midtbø kunne ikke møte, Kai Rune Østrem innkalles derfor som vara. 
o Sissel Moi kunne ikke møte. 
o Anita Nesvåg kunne ikke møte. 

2. Saksliste: 

        Rapporter elevundersøkelsen 
o Generelt positiv tilbakemelding på undersøkelsene. 
o Rapporten for elevundersøkelsen er tilgjengelig på skolens hjemmeside. 

        Mye trafikk på baksiden av skolen  - morgen og ettermiddag – noe som kan gjøres? 
o Det skal gjøres en henvendelse til kommunen om å vurdere skilt for kjøring kun tillat til 

eiendommene 
o Det gjøres en henvendelse til Jonas Sayed i levekårsutvalget for å ta opp saken med 

mulighet for reduserte takster på buss. 
        Politiet kommer på skolen i matfri til u.trinnet innimellom 
o Saken er godkjent i FAU 

        Busslommen planlegges 
o Kommentarer til prosjektet fra Skole og FAU meldt tilbake til kommunen. 

        Eventuelt: 
o Delbart: Initiativ fra politiet i for bevisstgjøring av hva som er greit og ikke greit i 

forbindelse med deling av bilder og videoer i sosiale medier. I utgangspunktet laget for 8.-

10. trinn. Opplegget vil foregå på dagtid for elevene og legges også frivillig opp på 

kveldstid for foreldre. FAU er positive til at dette skal settes i gang ved Sokndal skole. 
o Lekser: det er en tilbakemelding om at enkelte syntes det er for mye oppdeling av 

pensum, slik at det blir for lite om hvert av delemnene til å få stoffet skikkelig inn mens det 

jobbes med. Det meldes også om at det ved reduserte lekser også kan bli litt lite. Rektor 

tar dette med tilbake som en del av den pågående evalueringen. 
o Det er meldt inn en sak til FAU om at ikke alle opplever det som positivt at elevene får se 

på tv/skjermen mens det er matpauser både i skolen og SFO. FAU ønsker å henvende de 

som har meninger om dette til å ta det opp i foreldremøter. 
 


