
   
 
 

Referat 
FAU-møte 

Onsdag 30.november 2022 
 

Alle klassene bortsett fra 9a,9b og 10b var representert. 
+ Egil Berg fra skolen 

 
Saksliste: 
 
7/22-23 
Godkjenning av innkalling og referat. 
Ingen merknader 
 
8/22-23 
Oppsummering av Komfugs FAU-kurs 
Hva er FAU? Vi har en viktig rolle som samarbeidspartner og 
pressgruppe. 
Klassekontakter er bindeledd mellom foresatte og skolen. 
FAU kan presse på mot skoleeier på en helt annen måte enn 
skoleledelsen. 
Sosiale tiltak i klassene, eller større arrangementer for hele skolen. 
FAU kan organisere seg som de vil. Her på Fiskå er klassekontaktene 
FAU. Egil (inspektør) er referent, men trer til side om enkeltsaker skulle 
tilsi det. 
 
9/22-23  
FAUs område på Google Disk.  
Alle medlemmer av FAU har tilgang til denne siden. Kontakt Jens 
Magnus om det oppstår problemer med pålogging. På denne siden 
lagres alt som har med FAU å gjøre i et oversiktlig mappesystem. 
 
10/22-23  
Inneklima 
Denne uka har det vært gjort luftmålinger på rom 1 og loggføring av 
vinduslufting. Vi avventer resultater og FAU vil følge opp dette. 
Viktig å tenke langsiktig, skolen er moden for total rehabilitering. 
Felles sak med Klubben på Fiskå skolen (VO).  
Tenke strategisk i forhold til hvem som bør samarbeide om dette. 



 
11/22-23  
Skolestrukturen i Vågsbygd 
FAU forbereder seg i det stille på å ta en kamp for Fiskå skoles eksistens 
dersom det blir nødvendig. 
 
12/22-23  
Oppvekstmiljøet i Vågsbygd 
Samarbeid mellom skolene om hva som kan gjøres for å bidra positivt til 
et godt oppvekstmiljø. FAU er positive til å stille opp. 
Onsdag 7.12 kl.19.00 på Slettheia skole. 
De som kan og vil stille på det møtet melder sin interesse til Jens 
Magnus. 
 
13/22-23  
Årshjulet 
Ingen årshjulsaker som må tas opp før jul. 
 
14/22-23 
Informasjon fra SU 
SU melder om god stemning blant elever og ansatte på skolen 
 
15/22-23  
Informasjon fra skolen 
Nasjonale prøver 
Skolen leverer jevnt over gode resultater. Vi hever elevene fra 8.-9. trinn 
med ca. 4 skalapoeng. Dette er på linje med kommune og lands  nivå. I 
matematikk har vi svært gode resultater, der vi hever nivået med 6 
skalapoeng for hele trinnet. 
Så er det alltid individuelle forskjeller, og skolen bruker NP i arbeidet 
med å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og gruppe. 
- Skolen får nye pulter og stoler i januar 
- Nytt låssystem er nå installert på skolen. 
- Rus i ungdomsmiljøene. 
Vi sender ut et skriv til foresatte der vi sier at det er grunn til å ta en 
samtale med egne ungdommer om rus. Dersom skolen får konkret 
informasjon om enkeltsaker, så skal foresatte være trygge på at skolen 
tar kontakt med hjemmene. 
 
 
 
 
 



16/22-23  
Orienteringssak 
FAU-leder informerte om at han har avvist en sak som omhandler en 
konflikt mellom to parter. 
Han minner om at slike saker ikke skal behandles i FAU. 
 
17/22-23 Eventuelt 
Foreldrenettverk 
Det er et ønske om å starte det. FAU ser på om det kan kobles opp mot 
saken om ungdomsmiljø i Vågsbygd. Det er to syn på om 
Foreldrenettverk vil fungere godt hos oss. 
Valgfag 
Er det mulig å utvide tilbudet? 
Skolen pekte på begrensninger som personell og økonomi, men at vi 
skal se på saken ifm. nytt skoleår. 
 
 
 
Fiskå skole 30.november 2022 
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