
 

 

 

Til klassekontaktene i 

1.kl Anne Karin Lindahl, Tore Harestad, Christine Falkeid, Morten Stegarud (meldt forfall) 

2.kl May Linn Garborg (Asle Bru), Laila Veronica Jonassen (meldt forfall), Rita Hjelm Oldereide, 

Geir Arne Aske Vidvei 

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, Kristoffer N. Johannesen 

6.kl Kari Langvik Østhus, Arne Tjemsland 

7.kl Monica Rose Falkeid, Frank Thomas Brodschøll, Lene Vestersjø, Egil Haugsnes 

Representanter til stede markert med fet skrift.  

 

Referat fra møte i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Onsdag 26.10.2022 kl. 19.00 på personalrommet 
 

 

23/22 Godkjenning av møteinnkalling 
 Godkjent 
 
24/22 Godkjenning av referat  

o Link  
Godkjent. 

 
25/22 Informasjon fra rektor 
 

Friminutt: Info omkring en periode hvor 5 og 7 klasse ble separert i friminuttene. Dette 
skyldes knufninger mellom flere på trinnene. Denne situasjonen varte i 4 dager for å få 
oversikt og i etterkant har det også vært noen restriksjoner for enkelte. Situasjonen er bedret 
og det har vært dialog med foreldrene på trinnene rundt situasjonen. Har startet med 
trivselsledere  (TL). Som foresatt er det viktig å snakke med barna om hva som er greit og hva 
som ikke er greit å gjøre i friminuttene. Mellomtrinn-elever kan kun komme til 
småskoleområdet for å leke med fadderbarn eller søsken.  
 
Skoleløp for TV-aksjonen 2022 vellykket gjennomført.  
Aksjon: FAU kan legge ut påminnelse om skoleløp-spleisen på klassesidene på Facebook.  
 
Engelsk-dag neste uke.  
 
BlimE!-dansen 11. november.  
 
Personalet har jobbet en del med relasjoner i høst, passende ift punkt vi skal jobbe med i 
Stavanger-standarden.  
 

Mosterøy skole 
Vodlaveien 1 
4156 MOSTERØY 
Tlf.:  51 72 03 00   
E-post: bente.sovik@stavanger.kommune.no  

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minskole.no%2FDynamicContent%2F%2FDocuments%2F556-mosteroy-Referat-FAU-m%25C3%25B8te-Moster%25C3%25B8y-skole-28.09.22-ca16888f-678f.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:admin@rennesoy.gs.rl.no
mailto:admin@rennesoy.gs.rl.no


Spml omkring hvordan skolen har tatt videre diskusjonen omkring leksebruk som ble gjort i 
fjor. Det vil bli tatt opp på neste FAU-møte.  

 
26/22 Økning av matpenger SFO  

o Se vedlegg for mer info 
o Vedtakssak  
Godkjent forslaget om 15 % økning av matpenger. 

 
27/22 Universelt innrettede lekeapparater  

o Se vedlegg for mer info 
o Drøfting  
1. Aksjon: FAU-styret sender saken inn til skolens administrasjon til orientering og med 

spørsmål om de kan sjekke mulighet for dette i kommunen.  
2. Ønsker å løfte dette inn som et problem inn til kommunalt foreldreutvalg. Formål at 

det blir gitt midler til lekeapparater for for eksempel rullestolbrukere når det er en 
elev som begynner på skolen som er avhengig av rullestol. Forstår det er et krav til 
nye skole, men ikke til eksisterende skoler. Bør følge eleven og skolen selv bør ikke 
måtte dekke dette.  

 
28/22 Samarbeid hjem-skole  

o Se to vedlegg 
o Relasjoner  

Finnes 6 punkter i Stavangerstandarden som er kommunalt vedtatt at hver 
skole/FAU/elevene må gå gjennom. Ble vedtatt på FAU i fjor at man skulle fordype 
seg i 2 punkter hvert år, altså komme gjennom alle 6 i løpet av 3 år.  
Første ut på listen, etter innspill fra skolen = Gode relasjoner.    
 
Diskusjon omkring at det er uklart hva formålet er, hva tittelen vil, hvordan dette skal 
gjennomføres og hva kommunen vil gjøre med resultatene.  
Har trivselsundersøkelsene også. Det blir mye til sammen her.  
 
Aksjon: FAU-leder hører med skolesjefen/kommunalt foreldreutvalg om det er 
forventet at skolene skal komme med noe skriftlig tilbake igjen til dem. Høre om det 
kommer noe råd/praksis hvordan dette skal gjennomføres. Blir delt på FB-gruppen 
med FAU. Forventninger og krav. Avhengig av svaret og om det er forventninger til 
leveranser med tidsfrist – da kan det være at vi må gjøre noe til neste FAU.  
 
Aksjon: FAU-nestleder sjekker med skolen om de tenker arbeidet med Stavanger-
standarden dekkes inn av trivselsundersøkelsen. Kan evnt manglende punkter ev 
dekkes inn i den undersøkelsen? 
 
Blir et oppfølgingspunkt på dette på neste FAU-møte. 
 
Aksjon: FAU-leder tar inn mot rektor at det er et problem med stygt språk i klassene, 
friminutt, busser.  

 
29/22 Eventuelt 

o Saker fra/til KFU – saksliste sendt på FAU sin facebookgruppe 

o Meldt inn sak: Rita. Skolefrukt versus fruktpause.  

https://www.fruktpause.no/


For lite variasjon i fruktutvalget på skolefrukt. Generell enighet om å høre med 
skolen om Mosterøy skole kan vurdere å gå over til fruktpause.  

Aksjon: FAU-styret drøfter dette med rektor.  

• Matpause. 

o Innspill på TV-bruk i klassene i matpausen + SFO. TV under matpause. 
Ulik praksis i klassene og oppfølging av lærere. Noen er veldig negativ til 
at det ikke er en sosial arena i matpausene. Noen er positive til at det blir 
sett på Supernytt og at ungene da blir oppdatert på nyheter – noen 
elever tar det opp hjemme og noen lærere tar det opp i klassene etterpå.  

o Veldig kort matpause.  

o Blir en sak på neste FAU som en større diskusjonssak både lengden på 
matpausen og bruk av TV.  

• Uteskole. Hva tanker har skolen om uteskole.  

Aksjon: Solfrid finner ut litt om dette i forkant og spiller dette inn til neste FAU-
møte.  

• Aksjon: Få ut informasjon omkring beredskapsplan for skolen.  

 

Vedlegg: Ingen 

 

Mosterøy 26.10.2022 

 

Inger Lise Rettedal   Ingebjørg Kvinge Finnesand  Jeanette Andersen 

Leder FAU    Nestleder FAU    Sekretær FAU 

       


