
 

 

 

 

 

Til klassekontaktene i 

1.kl Hanne Dirdal, Trygve Veggeland 

2.kl Inger Lise Rettedal, Ingrid Haugen, Inger Liselotte Tjemsland, Sigrid Vårdal- Fiskaaen 

3.kl May Linn H. Garborg, Aleksander Jacobsen, Rita Hjelm Oldereide, Vidar Kjørberg 

4.kl Ingvild Skare, Trygve Veggeland 

5.kl Tina Lie Rosenkilde, Byron Lyndon Stokes, Birte Meling Sunde, Åge Olsen Hodnefjell 

6.kl Tormod Østhus, Siw M, Hodnefjell, Hilde Skimmeland, Gjermund Øren 

7.kl Hege Nærheim, Arild Vareberg, Dag Andre Hoem, Lene Finnesand Osland 

  

Referat av møte i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

18.november kl.18.00 på meet 
 

 

Velkommen til Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU! 

 

 

05/20    Godkjenning av innkalling og referat. Ingen merknader 

 

 

06/20   Orientering om korona situasjonen på skolen. 

 Gult nivå: 

- syke personer skal ikke være på skolen, litt fravær blant elever og lærere, viktigheten av god 

håndhygiene og kort informasjon om renholdsrutiner, håndvask og deling av utstyr. Redusert 

kontakt mellom personer og kohorter. 

- Fellesaktiviteter som grupper på tvers  og fellessamling kan ikke gjennomføres.  

- Juleforestillingen er avlyst. 

- Ønskelig med tilbakemelding fra hvert trinn hvordan elevene opplever korona situasjonen på 

skolen: De fleste tilbakemelder er at det går greit, men en del elever savner det kjekke 

samholdet på SFO på tvers av klasser og trinn.  

- Sosiale arrangement med klassene: Her kom det mail i etterkant av møte fra rektor hvor 

skolesjefen fraråder førjulsarrangement i regi av foreldre. 

Mosterøy skole 

Vodlaveien 1 
4156 MOSTERØY 
Tlf.:  51 72 03 00   
E-post: kristin.surnevik@stavanger.kommune.no HYPERLINK 
mailto:admin@rennesoy.gs.rl.no  
 



- Gjennomgang av møteplanen: et par endringer i tidspunkt. Om møtene blir på meet/team 

eller fysiske møter vil det tas stilling til i forkant av hvert møte i henhold til de gjeldende 

smittevern reglene.  

 

 

07/20 Informasjon om skoletidene.  

- Hvorfor slutter småtrinnet tidlig torsdager? 

1-3 klasse har krav til færre timer sammenlignet med 4-7 trinn. Skoleskyss har begrenset 

antall avganger og derfor er noen dager lange og noen veldig korte. Rektor sjekker om det 

mulig å endre kort dag til fredag.  

- 2.trinn sin timeplan med kroppsøving torsdager er ugunstig.  

Timeplanen for 2020/2021 er allerede satt og det er for sent å endre på dette nå. Rektor tar 

med seg ønske videre i planleggingen av neste års timeplan.  

 

08/20 Økonomi 

Mosterøy skole går med overforbruk etter overgangen til Stavanger kommune. Det er avklart at 

skolen ikke tar med seg overforbruket til neste budsjettår. Kutt i budsjettet vil ikke gå ut over den 

undervisningen elevene har krav på. 

 

 

09/20 Ny rutine for søknad om fri 

Stavanger kommune har ny rutine for søknad om fri. Det er lagt ut informasjon om dette på skolens 

nettside. Link til elektronisk søknadsskjema og mer informasjon: 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elevpermisjon/   

 

10/20 Prosjekt skolegård 

Det blir presentert ulike oppgraderinger av skolegården. 

 

11/20 Valg av verv i FAU og SU 

Se vedlagt oversikt over FAU og SU/SMU 2020-2021 

 

 

Merknad: Beklager dersom referatet er mangelfullt da sekretæren opplevde litt tekniske problemer 

og de opprinnelige notatene gikk tapt.  

 

 

Mosterøy  

 

Tina Lie Rosenkilde      Kristin Surnevik 

Sekretær FAU       Rektor Mosterøy skole 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elevpermisjon/

