
Referat FAU-møte 16. august 2021 kl. 1815-2000
Til stede
3. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
4. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com
5. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
6. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com
7. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net
8. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no

Forfall
2. trinn - Oline Hesselberg - olinehess@gmail.com
9. trinn - Cathrine Hovda  - cathovde@gmail.com
10. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen

Sted: KF-skolen

Sak 21/23 - Innkalling og referat (fast post)
● Referatet fra forrige møte er godkjent og kan legges på skolens nettsider.

Sak 21/24 Resultater fra foreldreundersøkelsen
● Vi gikk gjennom resultatene fra foreldreundersøkelsen. Det var 134 svar - noe som gir

en veldig høy svarprosent. Godt engasjement og mange gode kommentarer fra
foreldrene. Resultatene fra undersøkelsen er lagt ved i vedlegg 1 - med unntak av
svarene for fritekstfeltet.

● Ut fra undersøkelsen noterer vi oss disse punktene som positive tilbakemeldinger:
○ En høy andel av elevene trives på skolen og det ser ut til å være få

mobbesaker.
○ En stor andel av foreldrene er godt fornøyd med utviklingssamtalene.
○ Generelt er foreldrene godt fornøyd med skolen.

● FAU plukket ut disse punktene som vi vil ta med til rektor som forslag til forbedring:
○ Holde et høyt faglig nivå - og sørge for at elever på ulike nivåer utvikler seg.
○ Forbedre informasjonen til foreldrene (lekseplaner ut i rett tid og jevnlig

informasjon fra skolens ledelse). Viktig å ha et bevisst forhold til hvilken
informasjon som skal ut til hvem på hvilket tidspunkt.

○ På ungdomstrinnet bør skolen sørge for at elevene får karakterene på prøvene
senest innen tre uker.

● En del foreldre er betenkte over den raske veksten i elevtallet og tenker at det kan
påvirke kulturen og særpreget ved skolen. Rektor har ved flere anledninger orientert



FAU om at skolens ledelse selv har blinket ut dette som et fokusområde, men FAU vil
anbefale at rektor informerer foreldrene direkte om skolens tanker om temaet.

● FAU kommer til å be rektor om å følge opp konkrete spørsmål som foreldrene har stilt
i undersøkelsen og at svarene sendes til alle foreldre direkte.

● FAU ønsker at en høyere andel av foreldrene vet hvem som er klassens
FAU-representant, så der må vi som er FAU-representanter være mer synlige i
informasjonskanalene mot foreldrene.

Sak 21/25 Valg av nye FAU-representanter
● Skolen kommer til å kalle inn til foreldremøter snarlig. På de møtene vil det bli valgt

nye klassekontakter og FAU-representanter.
● På grunn av omstendighetene er alle nåværende FAU-representanter på valg. For å

sikre kontinuitet er det ønskelig at en del av de nåværende FAU-representantene
stiller til gjenvalg.

Sak 21/26 Sykling til skolen
● Skolen har ikke retningslinjer for sykling til skolen så FAU ønsker å gi noen

anbefalinger til foreldrene:
● Trygg Trafikk anbefaler at barna er 10 til 12 år før de sykler alene til skolen.

Før dette anbefales det at foreldrene sykler i følge med barna.
● Til syvende og sist er det foreldrenes ansvar - og ikke skolens - å vurdere når

barnet er klar til å sykle til skolen.

Sak 21/27 Eventuelt
● FAU har bedt foreldrene om å stille som vakter på aktiviteter til åpningsfest lørdag 21.

august. Det trengs 10 som hjelper fra kl.10.00-12.30 og 10 stk som hjelper fra
12.30-15.00. Noen foreldre har meldt seg, men vi trenger noen flere.
FAU-representantene følger opp dette for sine trinn.

Neste FAU-møte blir tirsdag 31. august 2021 kl. 1930-2100. Sted: På KF-skolen.



Vedlegg 1 - Resultater fra foreldreundersøkelsen








