
 

 

 

Referat fra møte i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
 

Møteleder: Inger Lise Rettedal 

Referent: Jeanette Andersen 

Fremmøte: Oppmøte klassekontakter er markert med fet skrift nedenfor.  

 

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

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, Kristoffer N. Johannesen 

5.kl Ingvild Skare, Trygve Veggeland 

6.kl Lene Vestersjø (vara - meldt frafall), Eirik Sokn (vara), Monica Rose Falkeid, Kjetil Haugvaldstad 

7.kl Tormod Østhus, Mariann Messmer (vara), Hilde Skimmeland, Raymond Wikre (vara) 

 

Dato: 27.10.2021 

Tidspunkt: 18:00 – 19:05 

 

14/21 Godkjenning av innkalling  

- Ingen kommentarer 

15/21 Godkjenning av referat fra forrige møte (se lenke)  

- Ingen kommentarer 

16/21 Ordensregler (se lenke)  

Nye ordensregler for skolen ble vedtatt skoleåret 2020/2021, og er tilpasset Stavanger kommune 

- Kristin rektor har laget en presisering av bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler etter 

ønske fra FAU. Blir distribuert via minskole.no/mosteroy. Ved eventuelle ønsker om 

endringer er det flott om det meldes til FAU-styret i god til innen FAU-møte som tar saken 

opp til behandling.  

 

17/21 Skoleruta 2022/2023 (se vedlegg)  

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder for alle skolene i Stavanger-

skolen. Høstferie og vinterferie er felles for hele Rogaland. Rektor orienterer om utkast til skolerute 

for 2022/2023 

Mosterøy skole 
Vodlaveien 1 
4156 MOSTERØY 
Tlf.:  51 72 03 00   
E-post: kristin.surnevik@rennesoy.kommune.no 

 

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/556-mosteroy-ref-FAU-29.09.21-klassekontaktkurs-9af9e5eb-1211.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/556-mosteroy-Ordensregler-Moster%C3%B8y-skole,-vedtatt-26.-5ab62755-f059.pdf
mailto:admin@rennesoy.gs.rl.no
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- Kristin gikk gjennom skoleruta som skal vedtas i SU. Først og siste skoledag er politisk 

besluttet av kommunen sammen med 3/5 planleggingsdager som er faste. Ingen innspill til 

endringer her fra FAU. Kristin tar opp med sine ansatte om hvor de 2 planleggingsdager som 

kan bestemmes selv legges. Blir delt på min minskole.no/mosteroy når den er klar.  

18/21 Budsjett  

Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 for Stavanger kommune legges frem 29/10-21. 

Budsjettforslag for Stavanger-skolen og Mosterøy skole vil da bli synliggjort. Rektor orienterer om 

tanker rundt budsjett 2022 og regnskap hittil i år. Saken vil bli tatt opp i SU-møtet i november.  

- HØP blir lagt frem i kommunen fredag 29.10.21. Rennesøy kommune sitt budsjett hadde en 

annen budsjettmodell enn Stavanger kommune praktiserer. Dette har gjort at man kommer 

litt uheldig ut og skolen har hatt et nødvendig ett overforbruk. For 2021 har Mosterøy skole 

fått ett såkalt småskoletillegg for å hjelpe litt på dette. Dette hjelper, men er fremdeles ikke 

nok. Dette gjelder for alle skolene på Rennesøy og Finnøy, og det virker som om det er 

forståelse i Stavanger kommune for at disse skolene drives litt annerledes enn inne i byen 

med mindre klasser og da kommer det inn mindre penger også. 

95 % av budsjettet går til lønn. Kun ca. 600 000 går til forbruksmateriale og er det eneste 

som i prinsippet kan spares inn utenom å redusere årsverk.  

Når PPT anbefaler spesialundervisning følger det ikke penger med dette. Mosterøy skole 

tildeler den spesialundervisning som PPT anbefaler, selv om det betyr overforbruk på 

skolens budsjett. Mye skryt til Kristin for prioritering av at spesialundervisning og høy 

voksentetthet (assistenter/miljøterapeuter) blir prioritert selv om det innebærer 

overforbruk. Oppfordres også til å se på innsparinger der det eventuelt er mulig. Vi ønsker å 

sikre gode forhold for barna på vår skole.  

 

19/21 Eventuelt 

• Leksefri/lekseredusert skole 

Stavanger kommune har vedtatt at alle skoler skal diskutere leksepraksis og om de skal være en 

leksefri eller lekseredusert skole. Ansatte, foreldre og elever skal bli hørt i denne diskusjonen på hver 

enkelt skole. 

- Skal bli lagt opp en prosess i FAU hvor dette skal diskuteres, avventer eventuell 

prosessbeskrivelse fra kommunen. FAU-representantene forventes å ta dette opp med de 

andre foreldrene i klassen man representerer. Kommer en veiledning fra skolen og det er en 

rapport som er under utarbeidelse som vi vil bruke som utgangspunkt.  

Ønsker veiledning om hvordan man skal gjøre dette i klassene. Innspill: foreldremøte til 

våren, ønsker at foreldrene også får høre lærerne sitt innspill, ønsker å vite hvorfor dette 

forslaget har kommet inn og hva som er forsvarlige alternativer. 

 

• Kvalitetsstrategi i Stavanger-skolen  



- Settes inn i årshjulet og diskuteres på FAU-møte i februar 2022. 

 

• Oppdatert årshjul (se lenke)  

- Ingen kommentarer 

 

• Svømmeopplæring  

- 100 % enighet om at det er for lite svømmeopplæring for alle trinn. Kristin svarer dette er 

tilbakevendende problemstilling og handler for det meste om økonomi og transport. I år vil 

andre klasse ha svømme-undervisning etter jul da det er kommet inn krav om læringsmål i 

svømming i andreklasse.  

- Kristin vil komme med en fremstilling på hvor mye det vil koste med mer svømmeopplæring, 

hva det eventuelt går utover og hvordan det kan løses. Kan et alternativ være å igangsette 

bygging av svømmebasseng på Mosterøy skole?  

 

• Nettvett kurs (fra barnevakten.no) 

 

- FAU-representanter har initiert møte om nettvett. Rektor kontakter barnevakten.no og 

setter opp slikt møte.  

- Det er også gode online-kurs for foreldre i nettvett 

-  

• Klassevise samlinger før jul  

 

- Skolen ønsker å ha klassevise opplegg for julesamling, form vil variere i hvor avansert 

planlegging det er. Kristin åpner opp for at det er OK å leie Mastra huset for dette, dekkes av 

skolen. Klassekontaktene må ta ansvar å ta kontakt med læreren for å avtale ett opplegg. 

Tanken er at dette er fortrinnsvis ett kveldsarrangement.  

 

• FAU Mosterøy – Facebook gruppe  

- Ber om at alle kontakter Jeanette for å bli medlem av denne gruppen. Kommer ikke opp om 

man søker den og kan bare legge til venner. Flott om alle som er medlem kan legge til andre 

klassekontakter som de er venner med på FB. 

- Aksjon: Jeanette vil lage en forslagskasse til opplegg man kan arrangere for klassene. Den 

blir lagt ut på FB-gruppen. 

Eventuelt saker som er kommet inn på møtet:  

• Dør i 1 klasse  

- Kristin prater litt med vaktmester om denne stridige, tunge, og mulig farlige døren. Videre 

dialog går direkte med foreldrerepresentanter først klasse. 

 

• TV-aksjonen  

- Ny rekord: pr 27.10 er det kommet inn 84 000 kr! (forrige rekord var på ca. 80 000 kr) 

 

• Kommunalt foreldreutvalg 

- SU-leder representerer Mosterøy skole i styret i kommunalt foreldreutvalg. 

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/556-mosteroy-m%C3%B8teplan-21-22-7b5f0ac3-367d.pdf
https://www.barnevakten.no/

