
 

 

 

Til klassekontaktene i 

1.kl Inger Elis Ringen, Håvard Søvik Knutsen, Tina Lie Rosenkilde, Håvard Hodnefjell (Vara: 

Hanne Salte) 

2.kl Jeanette Bryne Andersen, Christian Mæland 

3.kl Inger Lise Rettedal, Hanne Marie Dyskeland, Inger Liselotte Tjemsland, Inger Karina Lunde 

4.kl Solfrid Vestly Bru, Anders Holzmann, Ingebjørg Kvinge Finnesand (meldt forfall), Kristoffer N. 

Johannesen 

5.kl Ingvild Skare, Trygve Veggeland 

6.kl Lise Vareberg, Frank Thomas Brodschøll, Monica Rose Falkeid, Kjetil Haugvaldstad 

7.kl Tormod Østhus, Siw M. Hodnefjell, Hilde Skimmeland (Vara: Kristine Salthamer), Gjermund 

Øren 

 

Klassekontakter til stede markert med fet skrift. 

 

Referat fra møte i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

Onsdag 16.02.2022 kl. 18.00 – 19.30 i Mastrahuset. 
 

 

Velkommen til Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU! 

 

1/22 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

2/22 Godkjenning av referat fra forrige møte (se lenke) 

Godkjent 

 

Orienteringssaker:  

3/22 Covid-19 status for Mosterøy skole 

 God gjennomgang av rektor på status.  

 

4/22 Gangfelt 

I krysset Vodlaveien/Mosterøyveien FV4612 er det ikke gangfelt. Er meldt inn til kommunen 

fra FAU som har sendt videre til fylkeskommunen. Gangfelt er først og fremst ett 
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fremkommelighetstiltak og ikke ett sikkerhetstiltak. «, ifølge fylkeskommunen. For FAU er det 

imidlertid sikkerheten som gjør at vi ønsker gangfelt der, slik at ungene kan ferdes med 

større trygghet over vei med kryssende trafikk.» 

Fylkeskommunen kommer uke 8 for å ta målinger for å se antall gående, syklende og 

kjørende oppfyller kravene.  

 

5/22 Redegjøring for kvalitet strategien for Stavangerskolen mot 2025 (Stavangerstandarden) 

Stavanger-standarden er satt opp som fast punkt på skolens årsplan. Dette tas opp på FAU 

møtet i mai. 

 

6/22 Monstermast ved skolen 

FAU følger opp denne saken i inn mot NVE/Lnett og stiller spørsmål om de foreslåtte 

trasevalgene som vil gå nærme skole/fotball bane og de helsemessige konsekvensene dette 

kan ta.  

Mer info finnes her: Søker om forsterking til Randaberg og Rennesøy - Lnett (l-nett.no) 

 

7/22 Matpakker 

 Meldt inn av Ingebjørg Finnesand. Tas på neste møte 

 

Vedtakssaker:  

8/22 Gjennomgang av Årshjulet 2021/2022  

 Planla for ett normalt årshjulet, det har ikke vært mulig pga. korona. 

Normalt har man en fellessamling hver måned, det har ikke kunne skjedd på 2 år nå.  

Er ett stort håp om at neste skoleårshjul kan gå som normalt.   

Vedtak: Årshjulet vedtas 

 

9/22 Vurdering av leksepraksis 

FAU-styret har utarbeidet en kort elektronisk undersøkelse blant alle foresatte som vil danne 

grunnlag for diskusjonen. Resultatene finner du her: lenke 

FAU drøftet hvorvidt vi ønsker eksisterende leksepraksis, om skolen skal bli leksefri eller om 

Mosterøy skole skal være en lekseredusert skole.  

https://www.l-nett.no/nyheter/soker-om-forsterking-til-randaberg-og-rennesoy


Vedtak:    

Sender undersøkelsen videre til skolen og SU for videre behandling. Foresatte har i 

undersøkelsen gitt klart uttrykk for at en ønsker fortsatt leksespraksis i en eller annen form. 

 

10/22 Eventuelt 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Mosterøy 07.03.2022 

 

Inger Lise Rettedal     Kristin Surnevik 

Leder FAU      Rektor 


