
 

 

 

 

 

Til stede: 

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) 

17.02.2021 kl.18.00 på meet. 
 

 

Velkommen til Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU! 

 

01/21    Godkjenning av innkalling og referat v/ Andreas Hodnefjell 

Ingen bemerkninger. 

 

02/21   Høringsutkast av nye ordensregler v/Kristin Surnevik 

I forbindelse med kommunesammenslåing ble det laget et utkast til nye felles ordensregler. Felles for 

alle skolene i Stavanger kommune. Høringsfrist er satt til 05.05.21. 

Etter at høringsfristen er gått ut skal det behandles i samarbeidsutvalget. Høringsutkastet og de 

gamle ordensreglene blir også sendt på e-post. Det samme blir også lagt ut på Mosterøy skole sin 

hjemmeside, slik at informasjonen kommer ut til alle foresatte. 

 

Kort gjennomgang av ordensreglene: 

Ordensreglene gjelder for Mosterøy skole og SFO. Gjelder i skoletiden og på skoleveien/skoleskyssen. 

Dersom ting som skjer på fritiden påvirker skoletiden kan dette også falle inn under ordensreglene. 

IKT reglementet til Stavanger kommune blir et tillegg til de nye ordensreglene. Chromebook er til 

låns og all bruk av internett skal være i samsvar med norsk lov. 

Mobbing er ikke lov i skolegården og er heller ikke lov på nett.  

Chromebook er et læringsverktøy og skal i hovedsak brukes til skolearbeid. 

De nye ordensreglene blir gjeldene for neste skoleår 2021/2022.  

 

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  
 

mailto:kristin.surnevik@stavanger.kommune.no


 

03/21 Informasjon fra rektor v/Kristin Surnevik 

 

Prosjekt skolegård  

Ble behandlet i SU i begynnelsen av desember. Har vært oppe i kommunedelsutvalget og i 

miljø og utvikling i februar. Planleggingsfasen fortsetter. Ramme på 2,5 mill. Skolen vil 

prioritere område 1 og 2 som ligger i førsteklasse sine områder og 

område 4 som er i nærheten av klatrestativet. SU har vedtatt forprosjektet innenfor de 

økonomiske rammene.  

Hovedtanken er at mye av arbeidet skal gjøres i sommerferien og ferdigstilles innen 

utgangen av året. 

 

 

Korona- gult nivå.  

De første 2 ukene av skoleåret var klassene helt adskilt. Noen utfordringer omkring dette, da 

elevene gjerne ville leke med andre klasser på trinnet. Ellers har det gått greit. 

 

Det legges planer for eventuell mistanke om smitte av mutert virus, skolen skal da over på 

rødt nivå. Gruppestørrelsene må være mindre, maks 15-20 stk. Åpningstid for SFO blir 

påvirket. Men skolen streber etter så normal drift som mulig.  

Buss: Kolumbus har et kapasitetsproblem dersom vi går over på rødt nivå. Rektor sier dette 

er et kritisk punkt og per nå finnes det ikke noen god løsning. Vi håper at flere kan sykle eller 

at foreldre velger å kjøre elevene på et eventuelt rødt nivå. 

Dersom våren forløper uten særlig smitte så kan skolen muligens slippe opp på noen av 

tiltakene nærmere sommeren. 

 

 

Kan kort dag flyttes til fredager?  

80-90 % av elvene tar skoleskyss. Fylkeskommunen dekker skoleskyssen. 3 dager i uken må 

alle elvene slutte samtidig. 2 dager i uken får skolen en ekstra skyss. 

Dersom 1-3 klasse skal ha kort dag fredagen, så må 4-7 trinn ha lang dag, altså slutte kl. 

14:30. Dette fordi småtrinnet har krav til færre timer enn 4-7 trinn. 

Rektor konkluderer med at det ikke er ønskelig at 1-3 klasse slutter tidlig så lenge flertallet 

må slutte så sent. FAU er enig i at det er best å holde på nåværende timeplan. 

 

Sosiale arrangement i regi av klassekontaktene 

Per nå anbefaler ikke skolekontoret at det arrangeres private klassearrangement. Dette 

gjelder frem til vinterferien. Blir det endring i reglene så sender rektor dette ut til 

klassekontaktene. 

 

Informasjon om massevaksinering i Mastrahallen.  

Mastrahallen skal være vaksinasjonsplass for innbyggere i Rennesøy kommunedel. Hele 

hallen rigges opp med avdelte rom/venterom registrering osv. 

Garderobene blir ikke påvirket og elevene kan derfor benytte disse og ha utegym.  

Per nå ser det ut som at vaksineringen ikke starter opp før etter påskeferien. 



Det er usikkert hvor lenge vaksineringen skal pågå. 

 

 

04/21 Kort informasjon om KFU v/Andreas Hodnefjell 

KFU, en felles arena for alle FAU i Stavanger kommune.  

Et ønske om å styrke samarbeid mellom foreldre og skole.  

- Google og Chromebook er tatt som en sak: FAU Våland skole har sendt inn et brev med 

ønske om «nettfilter» og begrensninger på Chromebook. 

- Natteravn: Dersom noen ønsker å bli natteravn så kan de ta kontakt med Andreas Hodnefjell. 

- Hjertesoner i samarbeid med Trygg trafikk- trygge soner å slippe av barn i nærheten av 

skolen. Dette er ivaretatt på Mosterøy skole. 

- Mobbeombudet som kan hjelpe med mobbesaker  

- Lenke til KFU sin hjemmeside ligger på Mosterøy skole sin hjemmeside. 

 

 

Inger Lise Rettedal: Informerer om at FAU har opprettet en Facebook side kun for FAU medlemmer. 

«FAU Mosterøy skole»  

 

 

Annet:  

FAU ønsker å rette en spesiell takk til lærerne for den fantastiske jobben de gjør i en krevende tid.  

 

 

Mosterøy 17.02.2021 

 

 

Tina Lie Rosenkilde      Kristin Surnevik 

Sekretær FAU       Rektor Mosterøy skole 


