
 

 

Agenda FAU-møte 9. februar 2021 
 

1. Velkommen, "opprop". 
2. Innmelding av eventueltsaker 
3. Informasjon frå rektor: Kort presentasjon av elev og foreldreundersøkelsen. Skoleturer og 

avslutninger dette skoleåret og i august. Evaluering av arbeids-/ukeplanene. Andre korte 
infopunkter som  anleggsarbeider, kantinedriften, ordførerbesøk. 

4.  Nedstenging grunna smitteauke - erfaringar frå nedstenging i januar og diskusjon rundt 
alternative løysingar. Det har kome innspel frå foreldre om at oppdelinga i januar, med 
skole kvar 3. dag ikkje var optimal for elevane, og FAU er bedt om å diskutere alternative 
løysingar ved ei ev ny nedstenging. 

5. Skolemateriell - erfaringar frå foreldre og elevar rundt overgang til elektroniske bøker og fag 
der bøker ikkje er tilgjengeleg. Runde rundt bordet.  

6. Eventueltsaker. 
 

 
Referat FAU-møte 9. februar 2021 
Møtet ble ledet av Målfrid Tangedal. Referent: Inger Marie Haukalid 
 
1. Opprop 
8A Målfrid Tangedal, 8B Sigrun Lomeland, 8C Inger Marie Haukalid, 8D Geir Rune Teigen 
9A Anita Pedersen, 9B Åshild Harket Moen, 9C Anne Torhild Omland, 9D Gunnhild Stephansen 
10A - ingen repr, 10B Finn Kolstad, 10C Gro René Rambø, 10D Nefa Avdovic 
 
2.  Eventuelt.  
Det var ingen saker til eventuelt. 
  
3. Rektor informerer: 
Elev- og foreldre-undersøkelsen:(desember og for fire år siden)  
Den ble tatt i desember og da var det fire år siden sist. Svarprosenten var 97%. Funnene i den vil 
bli tema for elevrådet og i UTV-timene.  
Noen av funnene som trekkes frem er: 

• Trivsel: flere gutter enn jenter trives veldig godt på skolen, men omtrent likt på en gradering 
lavere. Ca 10 % trives ikke i det hele tatt/bare litt.  

• Mobbing: tallene har gått ned fra 21,5 til 13,6 når det gjelder mobbing en sjelden gang eller 
2-3 ganger i måneden. Spesielt gode tall i 10. trinn. 

• Uro i timen: snittet har gått opp fra 3,3 til 3,6 (5 er best). 

• Relasjon: Ca 20 % opplever lite eller manglende omsorg fra lærerne. Tallet har økt fra 2017 
og frem til 2020 (at læreren din bryr seg om deg). 

• Regler: Behandles man likt hvis reglene brytes: negativ utvikling fra 2018 og frem til 2020. 
Hvorfor? Kan det skyldes en del regler i forbindelse med korona, men det skyldes også noe 
man må jobbe med. 

• Tilbakemelding for å bli bedre: Mange opplever 1-3 ganger i måneden at de ikke får god 
tilbakemelding for læring. (Snitt 3,1) 

• Elevmedvirkning og vurdering: sette fokus på dette i tiden fremover. Øke involvering av 
ungdommen i vurdering av eget arbeid. 

• Andre funn: støtte fra lærer; konstant - lite endring de siste årene (4,3) 

• Støtte fra foreldre: god, men synkende trend, dessverre.  

• Fornøyd med helsesykepleier og rådgivertjenesten. Renhold er bra. Bygningsmassen 
scorer midt på treet  

• Elevene inviteres inn til personalet for å se hva som er bra/hva kan bli bedre. Hvorfor er det 
f.eks. forskjell på karakterene til gutter og jenter? Jentene ligger over 2 år foran guttene i 
utvikling. Opptil en hel karakter bedre i snitt. Haumyrheia er flinke til å spille jentene gode, 
samfunnsfag, KRLE, spansk og norsk. Kroppsøving stiller de helt likt. Men i realfag ser en 
at guttene har skjerpet seg når det gjaldt (eksamen). Mat og helse-karakterene er kanskje 
for strenge.  



 

 

•  Skolene må samsnakke når det gjelder vårens karaktersetting, for å sikre like 
konkurannsevilkår i opptak på videregående.  

 
Foreldreundersøkelse 
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført omtrent samtidig. Det var ens svarprosent på 47,4% 
Funnene oppsummeres slik: 

• Hvordan trives barnet mitt på skolen? Snitt på 4,6 og 4,8 (ha noen å gå sammen med) 

• Motivasjon barn: interessert i å lære på skolen og gleder seg til å gå på skolen, men fall i 
selve skolearbeidet. 

• Informasjon, faglig utvikling og foreldre møter og hjemmeside: stort sett 4,5 i snitt. 

• Blir jeg tatt i mot på en god måte når jeg tar kontakt med skolen: ja (85,50% svarer helt 
enig) 

 
På skoleporten.no kan man studere ulike undersøkelser om ungdomsskoler, trivsel osv nærmere.  
 
4.  Turer og avslutninger i skolens regi våren og høsten 2021, graving og evaluering 
koronatiltak. 
Etter planen skal følgende skje vedrørende turer og avslutninger: 
10.trinn skal ha avslutningsturer i perioden 31.mai til 6. juni. Tre klasser til Oslo og en til Nord-
Jylland. Det er stor usikkerhet rundt disse turene. 
Årets 9.trinn skal på tilsvarende tur i august 2021 (mellom 24- 30.8) 
Skolen har planlagt en stor elevfest (ala juleball i juni) 
Det er tradisjon med avslutningsfester på 10.trinn med alle foresatte 
Nye 8.trinn har oppstart første skoleuke i august. Tidligere var det oppstartsuke  
med en overnatting, de vil forsøke noe annet nå til høsten.  
Ellers tenker skolen følgende plan for å møte usikkerheten vedrørende  
gjennomføring av arrangementene: 

1. Skolen innkaller turkomite for årets 10.trinn i midten av mars 2021. Tar da stilling til 
avlysning, endring eller gjennomføring. Blir det avlyst eller av andre årsaker penger igjen på 
turkonto vil det også bli drøftet hvordan det skal løses. 

2. Skolen sender ut info ang gjennomføring av 10.trinn avslutningsfest i midten av mai 2021. 
Etter kommunikasjon med klassekontaktene tas det da stilling til om vi kan kjøre felles eller 
som i fjor, klassevis med rullerende rektor. 

3. Skolen gir beskjed til turkomite på årets 9.trinn om å planlegge som normalt for tur i uke 35-
36. Det innkalles til møte i juni 2021 for å ta stilling til om turene går eller om de må utsettes 
til vår 2022. Alle bestillinger må kunne endres. 

4. Skolen er i gang med arbeidet rundt å lage en annen variant av oppstartsuke for nye 
8.trinn. Det blir uten overnatting, men rikelig med felles opplevelser og bli-kjent og trygg- i-
ny-klasse-aktiviteter.Sak 02/21 i SU. Rektor redegjør for hvilken plan og tidspunkter de har i 
forhold til når avklaringer må gjøres når det gjelder turer og avslutningsfester. 

I etterkant av FAU ble dette temaet om klasseturer tatt opp i SU, som gav sin tilslutning til skolens 
plan. 
 
Graving mm 
• Gravesak: knotete nå for tiden. Men gravearbeidene stopper når elevene kommer og går. 

Foreldre må slutte å kjøre barna til skolen. Etterhvert på baksiden, og da vil det bli tatt hensyn til 
skolens ønsker med tanke på å forstyrre elevene minst mulig. 

   Graving foran gamle tannlegen; nytt uteområde vil være klart til høstferien. 
• Ordfører på besøk i neste uke; vise det som er bra og noe som ikke er bra - f.eks. 

kunstgressbanen som kom på 4. plass av de dårligste kunstgressbanene i Kristiansand. 
• Kantinekortet? Elevene får kortet gratis, men skolen må bruke litt på dette (ca 20 000) Hva med 

å øke prisen litt på produktene for å dekke inn litt? Enklere å administrere, mer koronavennlig, 
slipper å bruke telefon. Rektor tar saken inn til elevrådet. 

 
Korona 
Skolen er ikke bygget for korona. Det er trange ganger med tanke på avstand, og få dører ut. 
Dersom rødt nivå i vinter hadde blitt langvarig ville de muligens ha sett på andre løsninger. Sett i 

http://skoleporten.no/


 

 

ettertid, så er skolen fornøyd med gjennomføringen av rødt nivå i januar. Elevene blomstret når de 
kunne være i halve klasser - de opplevde det mye tryggere. Skolen har laget flere tiltakskort for 
ulike scenarier, hvor blant annet kortere nedstengning vil bli kjørt på samme nivå som i januar. 
Foreldrerepresentantene spille inn følgende: 
 Kan det være levering med litt lengre svarfrist? Da har foreldre større   
 muligheter til å være med på ettermiddagen. 
 Levere ut oppgavene i god tid? Kanskje kvelden før? 
 Hva med lekser når man har hjemmeundervisning. 
 
Oppstart og uro 
Uroen på skolen - slik den utviklet seg etter oppstart i august, har ifølge rektor, bedret seg 
vesentlig. Denne tendens så de i god tid før jul. Det ble ansatt noen flere folk, men det har også 
roet seg veldig. 
 
 
5. Diskusjon rundt læresituasjonen med kun digitale hjelpemidler. 
Det ble ikke nok tid til å få godt ordentlig gjennom dette punktet. Det videreføres til neste FAU. 


