
Referat FAU-møte 

tirsdag 28.05.2019 kl. 19.00-20.30 
  

Tilstede i følge Spond: 

Synnøve Ekroll, Kristine Støversten, Heidi Furnes, Therese Zal Remøy, Elin Mari Skjong, Lise-

Mari Olsen, Charlotte Ervik, Steinar Folde, Anja Heimland Løkling, Annalena Gjøsund, Tommy 

Solheim, Jenny-Ann Bjørge, Tor Andre Ulla Eiken, Christina Hessen, Ann Lisbeth Nilsen, Silje 

Brungot 

  

  

1. Rektors halvtime. Terje ga utfyllende svar på følgende saker som ble tatt opp på møtet 

05.03.2019. 

 

Renholdsrutiner: Renholdet er dårligere enn da vi startet. Det er flyttet til kun dagtid for å spare 

penger. Teppene er spesiallaget for å fange opp møkk før det kommer inn på skolen. De blir 

støvsugd 3-4 ganger i uken. Tilbakemeldingen fra elever med allergi er at de er mindre plaget etter 

overgangen til skolen. 

 

Matrutiner: Alle ansatte har fått e-post om dette. Terje har gått gjennom alle tilbakemeldinger, og 

har ikke funnet grove brudd. Supernytt er det programmet som er hyppigst bruk. Det er de eldste 

som ser mest. Lærerne gir tilbakemelding på at ungene takler dårlig å spise uten stimuli. At barna 

ikke spiser maten sin, er, i følge lærene, det minste problemet. Tilbakemeldingen er at det er mange 

andre årsaker til at ungene ikke spiser. Rektor har gitt klar beskjed til lærere om at det er uaktuelt at 

matpausen består av bare skjermtid. Han oppfordrer de som opplever dette som et problem over tid, 

til å ta direkte med kontaktlærer, eventuelt avdelingsleder/rektor. 

 

Hvordan elevrådet på skolen jobber: Elevrådet har vært velfungerende frem til dette året. Det 

skyldes sykdom. Det har vært for dårlig struktur på møtevirksomheten, og ingen fast lærer som har 

hatt ansvaret. Elevrådet har innflytelse på en del ting; uteområdet, regler++. 7-klasses representanter 

fungerer som ledere.  Rektor er opptatt av elevrådet skal ha en reell innflytelse, samtidig som de får 

ærlige tilbakemeldinger på urealistiske ønsker. 

  

Brudd på iPad-reglene og konsekvenser på dette: Rektor forslo at vi skal evaluere iPad-reglene på 

FAU-møte til høsten. I følge rektor er det svært få iPader som blir inndratt. Det er fullt mulig å ta 

kontakt med rektor for å få en henteavtale, dersom å hente innen åpningstiden ikke lar seg gjøre. 

 

Bruk av låsbare skap: Skapene er det forsatt, men det er slutt på låsing fordi nøkler forsvant for ofte. 

Nytt i år er derfor at elevene bruker skapene uten lås. Rektor ønsker at skapene skal fjernes, men det 

er et økonomisk spørsmål. Det ble foreslått dugnad. Eiendomsenheten bør se på det først for å 

vurdere arbeidet. 

 

Ny informasjon fra rektor: 

Det er en utfordring å legge lærerkabalen, og det er mange barn med spesielle behov i det 

kommende kullet. 

Fagfornyelsen: Dette innebærer store endringer som kan skape misforståelser fordi det er så 

annerledes enn det foreldregenerasjonen er vant med. Tverrfaglig utdanning står svært sentralt. Det 

kan bli behov for seminar til høsten for å forklare dette til alle foreldre. Det faglige trykket har gått 

ned som et resultat av tilpasset opplæring til enkeltelever. Det har vært nødvendig å bruke tid på 

kartlegging og tilrettelegging til disse elevene, men det har gått utover det faglige. 

Matematikkundervisningen og tekstskaping er områdene rektor er mest bekymret for. iPaden kan 

være en medvirkende årsak til dette. 

  



  

2. Seminar om nettvett med Øyvind Vebenstad. Det er ønske om at dette blir gjentatt for alle 

klassetrinn. Det blir ikke tid til dette før sommeren. Vi overfører denne saken til høsten, da har vi 

bedre tid til å planlegge et godt seminar. 

  

3. Neste FAU-møte til høsten.  Møtet er satt til 3.september. Vi må velge ny leder. På første møte 

legger vi frem kandidater, på møtet etter tar vi valget. Det er på tide å begynne å tenke på aktuelle 

kandidater allerede nå. Christina Hessen tar på seg oppgaven å informere 1.klasseforeldrene under 

seminaret til høsten. Valgkomite: Christina Hessen, Synnøve Ekroll. Spond: vi bør ta en tydelig 

avklaring på hvordan dette skal brukes. Det er også behov for tydelige regler for kommunikasjon, 

møtestruktur og regler. Fordi vi har stiftet en organisasjon, må vi følge regler som følger denne 

avgjørelsen, som årsmøte etc. 

  

4. Eventuelt. 

V må finne ut hva vi skal gjøre med e-posten som representerer oss, men som vi ikke har tilgang til. 

Siden og e-posten er ikke lenger tilknyttet skolen, med gir inntrykk av å være det. Synnøve Ekroll 

tar kontakt med eier. 

 

Kritikk av skolebilder: Mange har fått henvendelser angående dårlige skolebilder. Kvaliteten svikter 

på flere plan; solforhold, bakgrunn, utsnitt ++. Therese Zahl Remøy følger opp med fotografen. 

 

  

  


