
Referat FAU møte Mosterøy skole 11. mai 2022 

Til stede:  

1A: Håvard Knutsen  

1B: Ingen møtte 

2.kl: Lena Myrnes-Flesjå  

3A: Inger Lise A. Rettedal 

3B: Ingen møtte 

4A: Solfrid Vestly Bru 

4B: Ingebjørg Kvinge Finnesand og Kristoffer N. Johannesen 

5.kl: Ingvild Skare  

6A: Lise Vareberg 

6B: Monica Rose Falkeid og Bjørg Harestad 

7A: Tormod Østhus og Siw M. Hodnefjell 

7B: Hilde Skimmeland 

Rektor Kristin Surnevik  

 

9/22 Godkjenning av innkalling: Godkjent uten endringer 

10/22 Godkjenning av referat fra forrige møte: Godkjent uten endringer. 

 

Orienteringssaker:  

11/22 Ny rektor fra høsten 2022: 3 søkere, 2 fra Stavanger, 1 fra Sandnes. Intervjuprosessen er i 

gang. FAU har ikke påvirkning på selve ansettelsesprosessen, men kan snakkes om forventninger til 

ny rektor ved skolestart 2022. Det vil kunne gi en positiv inngangstone med ny rektor. Dette 

planlegges til første møte i høst.  

12/22 Orientering fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg): Orientering fra leder som møter i KFU for 

oss. Skolemat og leksepraksis har vært hovedsakene i år. Det er årsmøte i KFU snarlig. FAU-leder ved 

Mosterøy skole stiller som representant fra Mosterøy skole/Rennesøy kommunedel. 

13/22 Status på innspill omkring leksepraksis på Mosterøy skole: Vi gjennomførte en prosess som 

er blitt beste praksis blant FAU ved Stavanger-skolene. Utvalg for oppvekst og utdanning har møte i 

dag, hvor denne saken blir diskutert. Alle skolene i Stavanger ønsker videreført en praksis med lekser. 

Ingen ny informasjon utover det. 



14/22 Matpakker: Mange elever forteller at andre elever har med seg snop og kaker i matpakkene. 

Skal FAU ha en sak på dette? Saken ble drøftet. FAU konkluderte med at dette er noe som er opp til 

hver enkelt familie å håndtere, men anmoder skolen om at lærere gjerne kan adressere på 

lekseplanen til tider at man bør ha sunn mat og ikke ha med snop/godteri. 

 

Drøftingssak:  

14/22 Redegjøring for kvalitet strategien for Stavangerskolen mot 2025 (Stavangerstandarden):  

Stavangerskolen mot 2025 er en kvalitetsplan for Stavangerskolen. Skal ivareta helhet og 

sammenheng i læring og utviklingsarbeidet. Fire strategier: Gode relasjoner, aktiv elevmedvirkning, 

tilpasset opplæring, utviklende profesjonsfellesskap.  

Satsningsområder:  

• Medborgerskap og bærekraftig utvikling 

• Utviklende læringsfellesskap 

• Digital kompetanse 

Stavangerstandarden er en strategi for samarbeid hjem og skole som skal sikre systematisk 

samarbeid mellom foreldrene og skolen. Finne ut hva som er forventningene til et velfungerende 

hjem-skole samarbeid. Refleksjon rundt praksis på hver skole. Hvordan kan de fleste foreldre delta i 

prosessen. Årlige prosesser anbefales.  

Hvordan skal vi ha denne prosessen på vår skole? Det er 6 spørreskjemaer som skal sirkuleres i en 

treårs periode. Det ble en diskusjon i FAU rundt hvordan vi kan gjennomføre dette. Det ble foreslått 

tre-årlig rotasjon på problemstillingene og man diskuterte om det vil være mest hensiktsmessig å ta 

diskusjonen i foreldremøter eller gjennomføre spørreundersøkelser, eller en kombinasjon av dette. 

Det ble foreslått å adressere to tema hvert år hvor klassekontaktene legger opp til samtaler på 

foreldremøtene og så tas det en diskusjon i FAU på bakgrunn av det som kommer ut av 

foreldremøtene. Hvert av de 6 punktene tas da opp på et foreldremøte over en 3 års periode. Det 

legges opp til to foreldremøter hvert år, ett på høst og ett på vår. 

Rektor ønsker å presentere resultatene av skoleundersøkelsene (trivsel-/elev-/foreldresamarbeid) på 

en bedre måte. FAU imøteser dette.  

Det ligger informasjon om Stavanger-standarden ute på min skole.  

 

Vedtakssaker:  

15/22 Møteplan 2022/2023  

 Vedtak: Møteplan for neste skoleår vedtas med kun en liten endring i tidspunkt for FAU-

møtene. Disse flyttes fra kl 18 til kl 19.  Enkelte av møtene kan avholdes på teams om ønskelig. 

SU/SMU møtene skal fortsatt være kl 18 og 19.30. Håndteringen av Stavanger-standarden blir lagt 

inn i møteplanen.  



16/22 Sommeravslutning  2. juni kl. 18:00 

FAU ønsker piknik fremfor grillkveld og legger opp til en enkel sammenkomst hvor fokuset er på å 

treffes og at elevene får leke. Det bestemmes derfro at vi dropper kakesalg og natursti. 

Høydepunktet blir fotballkampen mellom foreldre og 7. klasse. Denne organiseres av 

klassekontaktene i 7. trinn. Skolen sender ut invitasjon  til sommeravslutningen.  

17/22 Høringsutkast til monstermastene 

Høringsutkastet ble sendt ut på FAU-siden på facebook i forkant av møtet.  

 

Forslag til vedtak: Vedta forslaget som er sendt ut til FAU i forkant. Det er noen i FAU som ikke har 

vært i FB-gruppa og lest forslaget. Høringsutkastet sendes derfor ut på mail til alle i FAU repr i kveld 

med frist for å melde innvendinger til kl 12 i morgen 12/5. Høringsfrist er 13/5. Ingebjørg sender inn 

innspillet på vegne av FAU.  

 

18/22 Eventuelt: 

Jod-tabletter: Det er sendt ut epost ang mulighet for å reservere seg for jod-tabletter. 

Fare for streik: Det er forventninger til lønnsoppgjøret. Fra 24. mai kan det bli streik.  

17. mai:  I år blir det vanlig gjennomføring av 17. mai. Skolen stiller med faner. Foreldre er bedt om å 

delta i toget der lærere ikke kan. 

7. klasse fest: i år blir det 7.klassefest med foreldre i Mastrahuset. Det serveres kaker og kaffe. 6. 

klasse foreldre hjelper til på kjøkkenet. Klassekontaktene i 6. klasse får i oppgave å skaffe nok 

foreldre til kjøkkentjeneste.  

 


