
REFERAT TIL FAU-MØTE VED BÆRLAND SKOLE

MANDAG 26.04.2021 -  kl 20:00- 21:30

Sted: Digitalt

Tilstede: Kari Rygh Mæland (rektor), Laila Holden (leder), Einar Heegaard, Nina Øvrebø, Maria Bjelland
Berg, Randi Vølstad, Karina Knoph, Stian Fanuelsen, Marie Røyksund

Sak nr Tema

01 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtet 15.03.21

02 Ny foreldreundersøkelse
Alle skolene i Gjesdal har gått sammen om å lage en felles
foreldreundersøkelse fra våren 2021. Lenke til spørsmål. Se også nedenfor.
Det er mulighet for å velge flere spørsmål for den enkelte skole. Vi tar en
diskusjon på dette.

Grunnen at Gjesdalskolene ønsker å ta i bruk en felles
foreldreundersøkelse, er for å lære av hverandre bl.a. gjennom å
sammenligne og diskutere resultatene. I møtet fikk FAU presentert en del
spørsmål, hvor noen var obligatoriske og valgt fordi Gjesdalskolene (og
kommunen) har formulert noen mål knyttet til disse, mens andre spørsmål
var valgfrie. Det var de valgfrie spørsmålene FAU ble bedt om å gi innspill
på. Hvor mange / og hvilke fokusområder skal prioriteres i denne
undersøkelsen? Det er et ønske at undersøkelsen ikke skal bli for
omfattende, men samtidig må det være nok til at skolene får noe å jobbe
med.

Det ble diskutert for og imot antall spørsmål i en slik foreldreundersøkelse,
bl.a. hva skjer med svarprosenten om det blir for mange sammenlignet med
tidligere år hvor undersøkelsen bestod av 3 spørsmål? Videre hadde vi en
runde på hvilke av de valgfrie temaene som eventuelt kunne tas ut dette
året (men som kan bli aktuelle å legge til andre år om fokusområdet
endres).

Forslag til vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at det legges til 5 spørsmål
fra de valgfrie alternativene som handler om «dialog og medvirkning» i
tillegg til de obligatoriske spørsmålene.
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FAU vil premiere den klassen (evt. trinnet) som får best svarprosent på
undersøkelsen. Det anbefales at Bærland skole sender ut god informasjon
til foreldrene sammen med undersøkelsen, bl.a å få frem at at svarene er
anonymisert og gir først og fremst underlag for generelle tiltak (ikke til
enkeltpersoner).

03 Info fra 17.mai-komiteen
- Tanker og konklusjoner rundt 17.mai feiring

Signalene fra kommunen er at det blir en digital feiring som i 2020. Det blir dermed
ikke aktuelt med verken barnetog eller aktiviteter på skolen. Foreldrene bør snarlig
få informasjon om dette, og spørsmålet er om FAU Bærland skal sende ut egen
informasjon eller vente på en felles uttalelse fra kommunen?

Konklusjon: Det ble bestemt at FAU v/17 mai komiteen sender informasjon i
SchoolLink. 17. mai komiteen blir enige om hvem som tar ansvar for å sende ut
denne informasjonen.

“17.mai” på skolen
- Skolen ønsker å få til en 17.mai feiring på skolen en av dagen i forkant av

selve dagen. Kan FAU bidra med noe her? Vi har tenkt på aktiviteter på
trinn og grilling.

For å kunne gjennomføre en alternativ 17.mai feiring i skoletiden, er det nødvendig
at foreldre kan bidra med blant annet grilling. Det er også behov for å få sponset
grillmat og diverse til måltidet (f.eks. å spørre lokale butikker eller Jæder?). Det er
fremdeles uavklart om dette er noe skolen skal gjennomføre eller ikke. Dette skal
tas opp med lærerne i morgen.

Konklusjon: 17. mai komiteen tar ansvar for å følge opp dette, f.eks. spørre om
noen kan sponse med pølser o.l. Kari holder kontakt med 17.mai komiteen når
det foreligger en beslutning om «alternativ feiring».

04 Digitale foreldremøter og utviklingssamtaler
- Oppsummering av vårens foreldremøter/utviklingssamtaler på trinnene

Vårens foreldremøter og utviklingssamtaler har hovedsakelig vært digitale. Skolen
ønsket en tilbakemelding fra FAU hvordan dette har gått og om det er noen som
har fått noen innspill fra andre foreldre?

Erfaringene som ble presentert i FAU er positive. Særlig utviklingssamtalene har
opplevdes «avslappende» og gode. Foreldremøtene har også fungert godt, f.eks.
ved at lærerne satt i samme rom. Samtidig blir det noe amputert ved at en ikke kan
treffe andre foreldre, deles inn i grupper osv. Noe av dialogen og kontakten
mangler.

FAU er imponert over lærerne ved Bærland skole, som har gjort en kjempejobb
ift de. digitale løsningene! Det hadde neppe fungert så godt om ikke lærerne
hadde lagt inn den innsatsen de har gjort. De har vært gode!



05 Kartleggingsprøvene 1.-3.trinn

- Kort om resultater

- Rutiner

Resultatene fra kartleggingsprøvene har nettopp kommet. For 1 og 2 trinn

gjelder det kartlegging i regning og lesing, mens for 3. trinn er det engelsk i

tillegg. Kartleggingsprøvene forteller hvilke elever skolen må være ekstra

oppmerksom på. Dersom resultatet er «under kritisk grense», er rutinen å

ta kontakt med foreldrene og bli enige om hva det skal holdes fokus på.

Skolen har ikke fått anledning til å gå i detaljene enda, men overordnet ser

det greit ut i de aller fleste klassene. I et par klasser er det flere elever

under «kritisk grense» enn forventet, og det må gjøres en vurdering hvilke

tiltak som skal settes inn. Dette skal følges opp i neste uke.

Tas til orientering.

06 Saker fra elevråd
Nytt elevrådsmøte 14.mai

07 Nytt fra trinnene: FAU-repr. kommer med aktuelle saker fra trinnene

08 Eventuelt

● KFAU: Er det saker som skal tas opp til KFAU (møte den 28.04.21)?

o Se i tidligere referater hva vi har hatt fokus på i det siste.

● Av-og-til arbeidet: Dette skal tas opp i KFAU. Er arbeidet kjent? Er

det innspill til hvordan nå ut til foreldre?

o Arbeidet er godt kjent. Ingen nye innspill

● Klatreskråen: Einar og fagmann har vært på befaring sammen med

kommunen. Konklusjonen er noen mindre utbedringer. Det er ikke

nødvendig å arrangere en dugnad, da Einar m.fl. setter av en

ettermiddag til å ordne dette. Det blir noen mindre kostander til

materiell.

● Økonomi FAU: Pga koronasituasjonen mister FAU 17.mai inntekter

for andre året. Foreløpig er ikke dette en stor utfordring. Alternative

innsamlinger kan vurderes på et senere tidspunkt dersom den

økonomiske situasjonen endrer seg.

Vente-

rommet
- Fra elevrådet: Ønsker byttedag/redesign

- Brukermedvirkning (undersøkelser)

- Årsmelding

- Regnskap det er per dags dato kr 100 000,-  på konto



- Skolens satsingsområder - “Hele mennesket”

- Mental trening

- Friluftsliv innen 2026 skal det være friluft i aktuelle moduler.

I hvert fag skal læreren tenke, kan vi gjøre dette ute?

Innen 2026 skal alle ha en overnatting ute.

Det er laget en plan med målene for hvert trinn. Skolen

legger ut en oversikt som viser målene for friluftsliv, mental

trening og fysisk trening.

- FAL


