
 

 

 

 

Til klassekontaktene i 

1.kl Anne Karin Lindahl, Tore Harestad (meldt frafall, vara: Tommy Lofthus), Christine Falkeid, 

Morten Stegarud 

2.kl May Linn Garborg (meldt frafall, vara: Asle Bru), Laila Veronica Jonassen, Rita Hjelm 

Oldereide, Geir Arne Aske Vidvei (meldt frafall: vara: Sigrid Vårdal-Fiskaaen) 

3.kl Jeanette Bryne Andersen, Christian Mæland  

4.kl Inger Lise Rettedal, Ben Ove Hodnefjell, Grete Renate Asbjørnsen, Trond Wold 

5.kl Solfrid Vestly Bru, Kjetil Roalsvik, Ingebjørg Kvinge Finnesand (meldt frafall), Kristoffer N. 

Johannesen 

6.kl Kari Langvik Østhus (meldt frafall), Arne Tjemsland 

7.kl Lene Vestersjø, Frank Thomas Brodschøll (meldt frafall; vara: Eirik Sokn) , Monica Rose 

Falkeid, Øyvind Skjold 

 

Dersom noen ikke kan møte, ber vi om at dere selv tar kontakt og kaller inn vara.   

Se liste over klassekontakter med vara.  

 

Innkalling til møte i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

Onsdag 25.01.2023 kl. 19.00 – ca. 20.00 i personalrommet. 
 

 

Velkommen til Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU! 

 

1/23 Godkjenning av møteinnkalling 
- godkjent 

 
2/23 Godkjenning av referat  

o Link  
- godkjent 

 
3/23 Informasjon fra rektor 
 Ansatt ny avdelingsleder – Irene xx Salte. Begynner 17 mars.   

Ståstedsanalyse – skjer hvert tredje år. Skolebasert vurderingsundersøkelse.  
Vigilo – system som kommer etter hvert. Mer info kommer.  
Trivselsundersøkelsen – 7 trinn.  
Endring skolesatser for Mosterøy skole/Rennesøy skole/Finnøy skole –  
Ordlyd endres fra småskoletillegg til midlertidig tillegg. Vil vare i (minst) 2 år.  
Buss/skolevei Askje (oppfølgingsak) – skolen har kontaktet Kolumbus omkring dette. 
Kolombus er veldig strikte på at regelen gjelder korteste vei som gjelder, uansett om det er 
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gangfelt korteste vei eller ikke. Dette er tatt opp kommunalt og også gått videre til fylket – da 
var det også veldig strikt på reglene.  
Aksjon: Rita + Sigrid skriver brev, så sendes det via FAU til Kolombus/kommunen 

 
4/23 Til orientering 
 Kommunalt foreldreutvalg v/Inger Lise 

Informasjon om diskusjonen på dette forumet.  
▪ Størstedelen av møtet gikk på informasjon på økt kriminalitet hos barn/unge 

i Stavanger.  
   

Trafikksikkerhet på Åmøy 
May Helen Garborg + Anne Karin Lindahl vært i avisen ett par ganger om dette. 
Rogaland avis journalist ringer regelmessig til henne.  

 
5/23 Til drøfting 

Sukker på skolen – innspill om forbud mot sukker på skolen 
 Fra rektor: undersøkelse i klassene om praksis litt fakta 

1 trinn: litt, men ikke mye 
2 trinn: 2 kaker på 2 år.  
3 trinn: Ca. 1 karamell/tyggis pr måned, hatt mat med sukker ute 
4 trinn: minst sukker, nesten ingenting 
5 trinn: snart kake.. 3 karameller 
6 trinn:  
7 trinn: 1 seigmann hver når de jobber med link. Av og til karamell som 
belønning.  
 
Veldig mange har tillatt snop siste dag før jul/sommer. (enten ta med selv 
eller kjøpt via klassekasse) 

 
Innspill fra salen:  
Liker ikke forbud. Alt med måte.  
Spørsmålstegn med søtsaker som belønning. Alt med måte.  
Foreldre med unger på forskjellige trinn opplever det er store forskjeller mellom klassene.  
Opplever det som rektor har gitt av praksis var veldig moderat og ikke stemmer med 
virkeligheten.  
 
Forslag: Oppfordre skolen til å få felles retningslinjer med bruk av sukker, og at dette gjøres 
med måtehold.  
  
Åpen hall/natteravn v/Inger Lise 
 Har vært litt hendelser i løpet av høsten:  

2 tilfeller hvor elever har hatt med kniv. (barneskole elever?) 
  Avtalt slåsskamp mellom 5 og 7 klasse, som ble filmet 
  
Alt dette skjer ute, hvor det ikke er voksne til stede. 
 
Mastra IL er ansvarlig for åpen hall, men vil/kan ikke ha ansvaret ute.  
Forslag: FAU Mosterøy og Rennesøy kontaktes om å ha natteravn på denne dagen på akkurat 
dette arrangementet.  Frivillighetssentralen på Rennesøy kan organisere dette.  
Inger Lise kontakter FAU på skolene det gjelder for å høre om de er interessert i natteravn, 
om så kan frivillighetssentralen på Rennesøy kan organisere dette. 
 



Aksjon: legge ut informasjon om Åpen Hall på klassesidene for informasjon.  
 
 
Klassevise aktiviteter vår/sommer + sommeravslutning 

FAU sier fra til rektor at det er ett ønsker å ha sommerfest. Med 7 klasse fotball kamp 

      
 
 
6/23 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: Ingen 

Representantene fra FAU kan spille inn saker. Fint om det er gjort i forkant til en eller flere i FAU 
styret.  
 

Mosterøy 13.02.2023 

 

Inger Lise Rettedal   Ingebjørg Kvinge Finnesand  Jeanette Andersen 

Leder FAU    Nestleder FAU    Sekretær FAU 

     


