
Referat FAU-møte 8. juni 2022 kl. 1930 - 2100
Til stede
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no
2. trinn - Kristoffer Hovda - kristoffer.hovda@gmail.com
3. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net
4. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
5. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
7. trinn - Kjetil Hersvik - mrkjetil@gmail.com
8. trinn - Siv Priscilla Selheim - sps@acerdixon.com
9. trinn - Arnt Egil Ydstebø - arntyd@gmail.com
10. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net

Forfall
6. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com
1. trinn - Ole Severin Harr - oleseverin@gmail.com

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen

Sted: Videomøte

Sak 22/14 - Innkalling og referat (fast post)
● Referatet fra forrige møte er godkjent og er publisert på skolens nettsider.

Sak 22/15 Oppsummering av 17. mai-feiringen
● Alt i alt er vi godt fornøyd med både å gå i barnetoget og arrangementet i

skolegården.
● Vi noterte ned inntrykkene fra feiringen av nasjonaldagen. Erfaringene ble notert for

læring til kommende år.
● Inntrykket er at de fleste førsteklassingene trenger å bli fulgt i barnetoget, enten av en

foresatt eller en annen voksen de er trygge på. Opplevelsen er ganske overveldende.
Det kan være lurt å være med i prøvetoget i bydelen. FAU må gi tydelig beskjed om at
det må være med minst 1 foresatt per 2 barn i første klasse når de går i barnetoget.

Sak 22/16 Nytt fra rektor (fast post)
● Skolen er veldig nær ved å bli betegnet som en dysleksivennlig skole og jobber med

dette, men det mangler litt på sertifiseringen. Skolen har som mål å komme i gang
med et nytt leseverktøy i høst.

● Skolen kjøper bøker for ca. 40 tusen kroner i året, men det tar tid å bygge opp et
bibliotek med gode bøker. Det er en ansatt som ansvar for innkjøp og for å
kategorisere bøker. Skolen tar gjerne i mot bøker som ikke er er eldre enn 20 år - med
mindre det er klassikere. Så her er det anledning for foreldrene til å bidra. Rektor ser
for seg at det hadde vært bra å ha noen eldre (f.eks. pensjonister) som kan være
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lesevenn for elevene, dvs. en voksen som kan høre på når elevene leser. Må evt. finne
gode praktiske løsninger rundt dette.

● Skolen har budsjettert med et betydelig underskudd for 2022, men eierne støtter opp
om måten skolen drives på. Ønsker å nå et elevtall på 240 for å oppnå balanse i
økonomien. Målet nå er å slå rot på Tjensvoll, og har etablert samarbeidsavtaler med
kirken og fotballklubben. Rektor håper at foreldrene vil være ambassadører for skolen
og på den måten bidra til vekst.

● Skolen har ansatt de nye lærerne som skal begynne til høsten, og har klart å tilegne
seg kvalifiserte lærere med god erfaring for å takle veksten og erstatte de lærerne
som er på vei ut.

● Driften det første året har vært ganske krevende med mange ting å ta tak i og rektor
har derfor merket at det har vært vanskelig å gi nok støtte til avdelingslederne. Skolen
ønsket derfor å styrke ledelsen ved å ansette en rektor og at nåværende rektor går
over i en stilling som daglig leder. Et rekrutteringsfirma har vært brukt til å håndtere
prosessen. I den nye modellen vil rektor rapportere til daglig leder som igjen
rapporterer til styret. I tillegg vil rektor ha en direkte linje til styret.

Sak 22/17 Punkter fra foreldrene
● Tilbakemelding og retting av prøver: Flere elever opplever fortsatt at det tar veldig

lang tid å få tilbakemeldinger etter prøver. Rektor var enig at det har vært tilfeller som
ikke har vært bra og noterer seg dette.

● Skolekor: Noen foreldre ønsker at skolen starter et skolekor. Rektor kommenterer at
det er et godt forslag, men skolen har ikke ansatte som kan ansvar for dette. Dersom
noen foreldre eller andre ildsjeler vil ta på seg dette er det helt flott.

● Gode tilbakemeldinger fra foreldrene på revyen som ble arrangert.
● Felles forventninger til lekser: For de yngste elevene er det ikke forventet at de sitter

mer enn 30 minutter hver dag. Denne beskjeden har ikke nådd ut til alle foreldre så
det kan være bra å gjenta dette - og andre forventninger - på foreldremøtene i høst.

● Elevbok: Kan skolen lage en bok med alle klassebildene slik at alle det blir enklere for
elever og foreldre å få oversikt over hvem som går på skolen? I så fall bør
klassebildene tas tidlig på høsten. Rektor tar med seg tipset.

Sak 22/18 Spørreundersøkelse ang. lekser og leksefri skole
● Silje Grete og Kjetil jobber med å finne personer fra UiS og/eller Lesesenteret som

kan være bra å invitere til et foreldremøte om lekser og leksefri skole. Vi sikter på å
arrangere et foreldremøte om dette temaet i september.

Sak 22/19 Eventuelt
● Ingen eventuelle saker.

Dato for neste møte: i august (rundt skolestart), sted: KF-skolen
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