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Sak nr  

1 Innkalling/referat 

 

A. Godkjenning av møtereferat 

B. Godkjenning av referat fra møte 08.03.2018 

 

2 Skolens hjemmeside. 

Statistikken på hjemmesiden er gått ned, hva kan vi gjøre? 

Noen opplever at saker kommer på feil plass eks, info om 1kl kommer også hos3kl. 

Svært mange innlegg og veldig variert fra klasse til klasse. 

Er det mulig å få bare informasjon tilsendt på mail og ikke bilder 

FAU tar saken videre til foreldrene og gir dem en mulighet til å komme med innspill 

som vi formidler videre til skolen. Viktig at foreldrene benytter muligheten til å 

komme med tilbakemelding her, slik at skolen blir oppdatert på hvilken informasjon 

foreldrene er opptatt av å få på hjemmesiden. 

 

3 Foreldreundersøkelsen 

Mange høye tall, noe som er veldig bra. Vi plukket ut en positiv og en negativ sak 

etter ønske fra skolen. 

Positivt at foreldrene svarte seg enig i at lærerne på skolen bryr seg om barna på 

skolen. Dette er kjempe viktig. 

 

Negativt at noen av foreldrene har svart at det ikke er tilfredsstillende hvordan 

skolen håndterer mobbing.  FAU opplever at det er ett sprik mellom det foreldrene 
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svarte og det elevene svarte på elevundersøkelsen. Ikke samme trinn fra foreldre og 

elever som har svart på undersøkelsene. Elevene er stort sett fornøyde, men 

foreldrene har litt å utsette på dette. Vi i FAU mener at spørsmål om mobbing bør 

defineres bedre på undersøkelsen, eks om mobbingen gjelder deres barn og ikke 

rykter eller tidligere hendelser som enda sitter igjen. Men det skal tas alvorlig at 

noen av foreldrene svarer negativt på spørsmål om skolens håndtering av 

mobbesaker.  

 

FAU fikk ikke så høye tall på foreldreundersøkelsen, og dette vil vi gjerne gjøre noe 

med. Vi tar det ut til foreldrene for å høre hva det gjelder.  

 

4 Budsjett skolen 

 

Ny ressurstildelingsmodell for Stavangerskolene og redusert elevtall for Vassøy 

skole fører til et strammere budsjett for 2018. Vikar- og driftsutgifter holdes på et 

minimum inneværende år. Det skal ansettes en ny lærer som erstatter lærer som har 

sagt opp stillingen sin ved skolen. 

 

5 Mobbeombud. 

FAU mener at mobbeombud er noe skolen burde reklamere for. 

Da tenker vi at dette kan legges ut på hjemmesiden slik at det er synlig for foreldrene 

 

6 Talentkveld 

Det ble litt kakepanikk da det var litt dårlig kommunikasjon mellom lærere og FAU 

om hvor kakene ble plassert. Dette ordnet seg, men kanskje litt bedre planlegging 

neste gang.  

Foreldre og FAU ønsker også at showet skal favne alle eks fellessang på scenen, 

kanskje også de store har en sang og de yngre har en egen.  

Hva skjer mellom de to showene, hvor går barna? Det viste seg at de kunne være på 

skolen som er kjempe flott, men bedre info burde bli gitt. 

Det var flere som ikke klarte å melde på mer en to stk til forestillinger, mens andre 

klarte å melde på flere. Kanskje noe teknisk med påmeldingen som gikk galt.  

Barna var flinke å heie på hverandre og var svært positive.  

Dette er noe vi i FAU ønsker å gjøre igjen. 

 

7 Budsjett for FAU 

FAU har pr dags dato 8878kr på sin konto. 

 

8 Eventuelt 

 

Det ble tatt opp dette med banning og sterk språkbruk, hva gjør lærerne? 

Slik vi i FAU forstår det blir dette slått ned på. Vi ønsker at barn om barn gjentatte 

ganger gjør dette (da tenker vi ofte) bør foreldre få beskjed slik at de kan snakke 

med barnet. 

 

Vi ønsker at skolen skal være med å forberede de eldste barna bedre på overgangen 

fra Vassøy skole til ungdomskolen i byen. Mulig det er noen fra eks politiet, 

uteseksjonen eller andre instanser som kan komme og holde foredrag om evt: 

narkotika, gjengmiljøer osv. 

 

 

Nytt FAU møte: Tirsdag 08.05.18 kl 17.15  

 

 


