
Referat FAU-møte 12. januar 2021 kl. 1930-2100

Tilstede
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no
1. trinn - Oline Hesselberg - olinehess@gmail.com
4. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
6. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net
7. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no
9. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net
10. trinn - Kristin Halsne Berentsen - kristin.halsne.berentsen@gmail.com

Forfall
2. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
3. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com
5. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen

Sak 21/01 - Innkalling og referat (fast post)
●

Sak 21/02 - Rektor informerer (fast post)
● Det er inntak til neste skoleår fra 15/1. Vi har jobbet en del for å få søkere til skolen.

Til nå er det ca. 70 søkere. Det er vi godt fornøyd med selv om vi regner med at det
blir en utfordring å ta inn så mange nye i en såpass liten elevmasse. Vi skulle gjerne
tatt inn alle, men vi kan ikke si ja til alle som søker opptak til 1. klasse. Dette er veldig
bra tatt i betraktning at Stavanger kommune fortsetter med gratis SFO for
førsteklassinger i de kommunale skolene høsten 2021. Ellers blir det påfyll i alle
klassetrinnene. Styret har satt et tak på 224 elever ved skolen, og etter opptaket
regner vi med at det blir 204 elever. Det er kjempebra om vi kan oppmuntre foreldre til
å søke for yngre barn så vi får en horisont for dette. Søsken og barn av ansatte har
fortrinn. Ellers blir det inntak etter søknadsdato.

● Byggingen av den nye skolen er i rute. Regner med at det blir omvisning i april, selv
om det ikke vil være veldig mange møbler i rommene. Regner med at innflyttingsdato
blir 11. juni. Nå jobbes det med uteområdet og oppkjørselen. Regner med at dette
kommer på plass i løpet av februar.

● Antall parkeringsplasser og arealet for å sette av elever på den nye skolen er
begrenset, men belysningen er god (med tanke på vinterhalvåret).

● Driften er preget av at skolen er i rød sone. Denne beskjeden kom veldig sent og førte
til at mange planer måtte legges om. I rød sone kan en lærer/miljøarbeider bare jobbe
i en kohort eller samarbeidskohort. Dette gjør at organiseringen blir mer krevende.



Ingen store klassemiljøsaker som pågår. Perioden mellom nyttår og vinterferie er en
god periode for læring.

● Begrensningen per dato er 10 personer samlet i samme rom, så det er best å vente
med foreldremøter til skolen er tilbake i gul sone.

● Elevene vil få klar beskjed om hvilke regler som gjelder ang. besøk i butikkene i
nærheten av den nye skolen. Mest sannsynlig vil de bare unntaksvis få anledning til
det.

Sak 21/03 FAU sin økonomi
● Det er kr 9.980 i FAU-kassa nå. Det er hovedsakelig arrangementer på 17. mai som er

hovedinntektskilden til FAU. Ettersom dette ikke ble noe av i 2020, fikk ikke FAU disse
inntektene. Vi satser på at det blir anledning til å feire 17. mai på vanlig måte i år.

Sak 21/04 - Klasseturer for ungdomstrinnene
● FAU har laget et dokument som anbefaler rammer for disse turene. Se vedlegg 1.
● FAU oversender dokumentet til rektor og ber om at det publiseres på skolens

nettsider.

Sak 21/05 - Informasjon fra skolen på ulike kommunikasjonsplattformer
● Noen FAU-representanter har fått tilbakemelding fra noen potensielle søkere om at de

trodde skolen var nedlagt fordi det var så få oppdateringer på hjemmesidene.
● Det er liten trafikk på skolens hjemmeside og derfor prioriteres det ikke å legge ut

hyppige oppdateringer der. På skolens Facebook-side blir det i snitt publisert et
innlegg hver 10. dag. I tillegg har skolen tatt i bruk Instagram.

● Det er viktig at ukeplanene er tilgjengelige på skolens hjemmesider. I tillegg bør det
ligge FAU-referater, retningsliner og beskrivelse av oppgaver for FAU og
klassekontakter. FAU oversender dette til rektor for publisering når dokumentene er
klare.

Sak 21/06 Foreldremøter
● Rektor informerte om at skolen sikter på å ha foreldremøter første uke i februar.

Sak 21/07 - FAU-representantene sine oppgaver
● FAU arbeider med et dokument som beskriver FAU sine oppgaver. Dette behandles på

neste møte.

Sak 21/08 - Eventuelt (fast post)
● Det har kommet et ønske fra foreldre om at KF-skolen blir en dysleksivennlig skole.

FAU sender info til rektor om hva dette går ut på.
● Referater fra FAU-møter i 2020 mangler på skolens hjemmesider. FAU oversender

disse til rektor som igjen sørger for publisering.
● Odin Nøsen, som representerte 8. trinn, har ikke lenger elev ved KF-skolen og er

derfor ikke lenger med i FAU. Ny FAU-representant for 8. trinn må derfor velges.

Neste FAU-møte blir tirsdag 23. februar 2021 kl. 1930-2100



Vedlegg 1 - FAUs anbefalinger vedrørende klassetur i 10. klasse.

Det er opp til foreldre og elever å planlegge og gjennomføre klassetur i 10. klasse. FAU
ønsker å komme med noen anbefalinger for å lage en god ramme for turen. Vi anbefaler 1-2
overnattinger og et kjekt program de tilhørende dagene hvor det sosiale er viktigst. Legg opp
til litt variasjon med tanke på ulike interesser blant elevene.

Prisen på turen bør være rimelig fordi:

● Alle har ulik økonomi og ulikt nettverk.
● Det skal være mulig for alle å være med.
● Innsamlingsdugnad er fint, men kan være krevende.

Vi ønsker at turen blir lagt til nærliggende områder/ byer i Norge. Dette handler både om
økonomi og trygghet.

Det er fint for klassemiljøet med tur tidlig på høsten i 10. klasse.

Se eget skriv fra rektor dersom turen eller deler av turen berører en eller flere
undervisningsdager.

Noen tips:

● Helgetur til Kristiansand: Aquarama og Dyreparken
https://www.aquarama.no/
https://www.dyreparken.no/

● Helgetur til Mångården med via ferrata:
https://www.jarenfri.no/friluftsenter/friluftsgarden-man
http://xn--mnafossen-52a.no/

● Preikestolen Basecamp:
https://preikestolenbasecamp.com/vanncamp-utleie/

● Trollaktiv - Evje:
https://trollaktiv.no/pakker/ungdom-klassetur/priser-klassetur/

● Evjetun:
https://www.evjetun.no/leirskole

● Tur til Bergen. Akvariet, Vannkanten badeland, Ulriken, Fløyen.
https://www.akvariet.no/
https://www.vestkantenopplevelser.no/opplevelser/badeland/

● Tur til Haugesund/Karmøy
● Turistforeningens hytter koster 100 kr pr. overnatting per elev.

https://www.stf.no
● Tur til Oslo: Slottet, Stortinget, Vigelandsparken, Tusenfryd, Frognerbadet,

Holmenkollen mm.
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