
 

 

FAU møte 22/10 
 
Det var 24 foreldre pluss rektor, alle klasser untatt 1a og 7b var representert. 
Referent Lene Dalaker 
 
Rektor ønsket velkommen og gikk igjennom innkallingen. 
Det er 309 elever på skolen, noe som er noe mindre enn i fjor. 18 klasser hvorav 9 
nynorsk og 9 er bokmål. Lesing er ett viktig satsingsområde på skolen, og det er alle 
lærerernes ansvar. Rektor informerte om ny læringsplan. 
 
Skolen har ett aktivitetshjul. Vi gikk igjennom punktene, og drøftet litt rundt tradisjonen 
med å gå i kirken før jul. Fau synes dette er en fin tradisjon som det fortsettes med. Det er 
ett ønske om at juleforestillingen som 1-4 klasse arrangerer holdes på 
kulturhuset/meieriet. Fruktkurvene fra 2019 var en stor suksess. Det arrangeres også 
karneval for 1-4 klasse annen hvert år, noe som skal gjennomføres i 2020. Det pågår en 
reflekskonkurranse i klassene, hvor de kan vinne pengepremie. Husk refleks som voksen 
også, vi må få foran som gode eksempler. Vi fikk se skoleruta for 2020/2021, og denne er 
nå påvirket av at vi da er blitt en del av Stavanger Kommune. Skoleruta kommer på 
skolens hjemmeside. 
 
Fau er bindeleddet mellom skole og foreldre, det er ett viktig forum for erfarings utveksling. 
Fau består av 2 klassekontakter fra hver klasse. Oppgaven til en klassekontakt er å se til 
at det arrangerers ett sosialt samvær med klassen utenfor skoletiden pr halvår. Inkludere 
nye foreldre i klassen, og hjelpe skolen på arrangementer. Det er viktig at 
klassekontaktene sender vara om de ikke selv kan komme på Fau møtene. Rektor kaller 
inn til Fau møtene, og sender møteplan på mail i forkant av møtet. Snakk gjerne med 
foreldrene i klassen du representerer før møtet, om det er noe dere ønsker skal drøftes i 
Fau.  
 
Valg av Fau for skoleåret 2019/2020 
Leder Jørgen Dyrseth 
Nestleder Maren J Helland 
Sekretær Lene Dalaker 
1 vara Anne Estensen 
2 vara Tine Øvrebø 
3 vara Jette Finnesand 
 
SU - Jørgen og Maren 
SMU Lene og Jette 
 
Jørgen ønsket ikke å bære fanen i 17 mai toget 2020, den bæres derfor av Terje Øvrebø. 
 
Nye vedtekter på SKO i Stavanger Kommune. Fau diskuterte åpent rundt temaet. Det 
lages ett skriv til rektor som hun sender videre til innspill. 
 
Skolebussen! Her må vi snakke godt med ungene om skoleveien og hva som skal til for at 
alle skal ha det greit på bussen. Det er en uting at noen har med seg tyggi og snop og 
deler med noen, og ikke med alle. Fau ønsker også å oppfordre buss sjåførene til å ta vel i 
mot elevene. 
 
 



 

 

El-sparkesykkel! Det er ett problem at elever på RennesøySkole suser gjennom 
VikevågSkolegård om morgenen. Fau oppfordrer rektor til å ta dette opp med rektor på 
RennnesøySkole. Vi ønsker ikke el sparkesykler på skolens områder, eller 
gang/sykkelstier som benyttes til skolen. 
 
Nettvettkampanje! Vi som foreldre har hovedansvar for ungene våres nettbruk, men skolen 
er en fin arena til å lære om nettvett. Det er også ett tips at det diskuteres på 
foreldremøtene hvordan en håndterer nettvett og regler i klassen.  
 
Farlig skolevei! Noen opplever at skoleveien er farlig, og Jørgen sjekker med 
kommunalsjefen for oppvekst hvor foreldre kan levere søknad/henvende seg. Fau 
invisterte i fjor i refleksvester og flagg for «TRAFFIKK VAKT», disse er til utlån om foreldre 
ønsker å ta noen økter i farlige kryss/overganger.  
 
Skolefotografering! Det fotograferes nå klasser i 1 klasse og 7 klasse. 
 
Rektor hadde flere tips til aktiviteter vi kunne ha med klassene. Det kom inn forslag som 
lekegrupper, julefrokost, skøytehallen, bowling, tur med matpakke, påskefrokost, 
juleverksted, låne hallen, bingo, disko på sfo, kino på skolen, kveldsmat, spillekveld, 
sporløyper. 
 
Det er ønskelig med ett FAU aktiviteshjul, slik at det holdes på gode tradisjoner. Fau skal 
lage ett slik på neste møte, og fikk mange gode innspill. 

- pepperkaker / solbærtoddy / julemusikk 1 desember i skolegården om morgenen. 

- Fau kan hjelpe til med grilling i Prestvågen fredag før påske. 

- Fau stiller med trafikkvakter på turen fra Østhusvik - Vikevåg 8 mai. 

- Fau hjelper til på HEI verden aksjonen. Kan noen kle seg ut å være «hare»? 
Musikk/Stemning? 

- Fau hjelper til slik at karneval kan arrangeres hvert år. 

- 7 klasse avslutnings fest, med hjelp fra foreldre til 6 klasse. 

- Juleverksted 
 
 
 


