
Referat fra FAU - møte 3.5.16 

Til stede 

Monica, Caroline, Mona, Bjørn Ståle og Elise (referent) 

 

 Mistillit til ledelsen v/skolen 

Vi kan se at kommunen har mottatt dette, men ikke publisert noe enda. 

Bjørn Ståle er talsmann utad til media (Mona kan være med på sidelinjen) 

 

5. klasse 

Man savner et bedre skole-hjem samarbeid, ønsker bedre kommunikasjon.  

Foreldre er bekymret for elever, de får dårlig resultat på nasjonale prøver. 

Foreldre opplever at fokus blir rettet mot sosialt samvær, og at viktig læring av den grunn 

uteblir. 

 

4. klasse 

Foreldrene melder om litt bedre tilstand i klassen. 

Det blir nytt foreldremøte, FAU er invitert (Bjørn Ståle og Inger-Ann) 

 

2. klasse 

Noen foreldre har meldt fra om mye lekser, lærer er informert av rektor. Lærer har gitt 

foreldre mulighet til å si fra, ingen har gitt tilbakemelding på for mye lekser direkte til lærer. 

 

Innsparing 

- FAU ønsker innsyn i skolens budsjett. 

- FAU ønsker å uttale seg når neste års budsjett er utarbeidet. 

- FS4 - FAU ønsker at 5. klasse får tur til Lysebotn, at 6. klasse får tur til Bakken gard og at 

8. klasse får tur til Flørli, av den grunn at dette hører til lokalhistorie og geografi. 

- FS6 - FAU ønsker at utdeling av pc kuttes ut, og at det heller kjøpes flere klassesett til 

utlån, av den grunn at pc er noe de fleste har tilgang til hjemme, og at det vil være bedre 

med utlån på skolen.  

- FS7 - FAU ønsker at det skal være et bredt utvalg av valgfag, av den grunn at elevene skal 

få følelsen av å velge, at de ikke må ta noe de ikke har lyst til. 

- FS8 - FAU ser det nødvendig at klassene blir delt, da det blir lite hjelp til hver enkelt om 

hele klassen er samlet i disse timene. 

- TINE-stafetten - foreldre savner denne, og FAU kan ikke se den er satt opp på skolens 

innsparingsforslag. Foreldre ble kun informert gjennom en liten notis på ukeplanen. 

- 3. klasse - foreldre lurer på hvorfor tur til Bakken gard ikke ble noe av. 

 

Neste kommunestyre 

Mona sjekker dato 

 

Nytt valg 

Medlemmer i FAU må jobbe med å finne nye personer til høstens FAU-valg. 

Vi skal finne ut hvem som er nye foreldrekontakter og spørre om de kunne tenke seg å 

være med. 

Referent Elise Høllesli 


