
Referat fra FAU møte 23. februar 2022
Tilstede:

Ingrid Emilie Bendiksen, leder
Heidi Tønnessen, 8.kl
Anne Marthe Omdal, 2.kl
Gudny Vatland, 3.kl
Stefanie Urdal, 4.kl
Solveig Nyheim, 6.kl sekretær
Anne Lise Melhus, 7.kl - ikke møtt
Anette Saurdal, 5.kl - ikke møtt
Solveig Hamre, 10.kl
Anita Omdal, 9.kl - ikke møtt
Anne Sofie Omdal, 1.kl, nestleder

Sak 1: Litt om situasjonen på skolen for tiden
Mange elever og lærere/voksne har ikke hatt korona ennå - vi er sårbare med tanke på
bemanningen. Administrative saker må ofte vente fordi ledelsen må ta i et tak i
vaktsituasjoner og annet. Konstituert rektor har vært og er sykemeldt, men er tilbake
80% nå. Ingen har heller søkt på rektorstillingen pr dags dato. Dette siste jobbes det
med på kommunenivå.

Sak 2: Vedtekter for SFO

Søknadsfrist er 1.mars hvert år. Dette må skjerpes inn og overholdes på grunn av
personalkabalen som må legges. Litt om foreldrebetaling og oppsigelse av plass. Det
tilbys også ferieåpent ekstra 4 uker (betales utenom).
Innspill til vedtektene:
Kommunen bør spesifisere foreldrebetaling for barn med spesielle behov, og
gjelder barnets alder (år det er født) eller det klassetrinnet barnet går i det tas
hensyn til med tanke på betaling?
Daglig leder bør ha pedagogisk kompetanse.

Hva med tidligere innspill om mulighet for å gjøre lekser på SFO - se forrige
referat fra 17.november 2021.

Sak 3: Tilstandsrapport for skolen - gjennomgang

● snakker om elevtallet - kullene svinger, men vi må opprettholde det gode
tilbudet og beholde midler

● spesialundervisning - høyt tall i Sokndal, men alle skal sikres god hjelp
● sammenlignet med andre kommuner bruker vi likevel ikke for mye penger på

skole i Sokndal
● ser på Elevundersøkelsen og Spekter (mobbing og trivsel)



● nasjonal prøve - mål om å få flest mulig opp på høyere nivå; 9. klasse: dette
skoleåret meget bra, 8.kl har gjort det bra. Utfordringen er at vi er så ujevne -
kullene varierer så mye

● standpunktkarakterene etter 10.klasse
● målet er at flest mulig (alle) skal fullføre videregående utdanning

Sak 4: Nettverkskontakt barnevernet

Det er opprettet 2 stillinger kalt nettverkskontakter til arbeid for sårbare barn og unge.
Dette i anledning ny barnevernslov. Arbeide inn mot skole og helse. Målet er å
forebygge og tilrettelegge, samt kompetanseheving for ansatte skole og helse. Silje V.
Havsø og Liv-Ingrid Torkelsen vil informere mer på et FAU-møte.

Sak 5: Fra leder

● må få gang på nettkafe - et samlingssted for ungdom. Det må purres på
sopp-prøven

Sak 6: Eventuelt

● sak på neste møte: info fra nettverkskontaktene
● høyttenkning rundt tema for høstens foreldremøte, hente inn mer bredt fra

bygda - lensmann - elevråd. Ser vi konsekvenser etter korona skoleårene?
Økende fysisk utagering. Gutter og skole. KOS kurs informasjon. Informasjon
om hva som skjer - natteravn (Henriette). Satse på digitalt møte.

Neste møte: 30.03..22 kl 18

ref Solveig Nyheim


