
Referat Fau møte 29.10.18 
 
Fremmøtte  
Rektor Yvonne Jakobsen 
1.kl: Marie Jensen 
2.kl: Kristin Nilsen 
3.kl: Sunniva Struve 
4.kl: Einar Heim-Dahl  
5.kl: Bjørnar R- Berglund 
6.kl: Ida Karlsen 
7.kl: Susanne Storbakk 
8.kl: Johan K Johansen 
9.kl: Heidi Elvebo 
10.kl: Terje Lundhaug 
 
Sak 16/18-19 Info fra rektor. 
Rektor informerer om kartlegging av læringsmiljø igjennom det digitale verktøyet Spekter. 
Skolen mangler enda svar på henvendelsen de har sendt ut via transponder angående tillatelse 
til å benytte seg av dette verktøyet. 
Spekter er et digitalt verktøy som bruker til å kartlegge elevenes læringsmiljø.  
Rektor ønsker at vi minner foreldrene på å gi en tilbakemelding på bruk av spekter. 
 
Skolen holder fortsatt fokus på læringsmiljø og lesing. Det vises til at barn som leser godt og 
har god leseforståelse generelt sett gjør det bedre i alle fag.  
 
Det nærmer seg jul og tema julegudstjeneste. Det krever samtykke fra foreldrene om elevene 
skal få delta på julegudstjenesten eller ei. Det vil i den forbindelse bli sendt ut en transponder 
melding med mulighet til å svare ja eller nei på om du ønsker ditt barn skal delta på 
julegudstjenesten.  
 
Tilbakemeldinger på Transponder et at det virker mer brukervennlig og oversiktlig både for 
foresatte og lærere.  
 
Rektor minner om skolens leveregler. I levereglene er det utformet forventninger til hverandre 
i et samarbeidet mellom skole og hjem. Rektor ønsker bevisstgjøring av levereglene i 
foreldregruppene. FAU tenker at dette er noe som kan tas opp ved foreldremøter og drøftes i 
de enkelte foreldregrupper. 
 
Sak 17/18-19 Skolelyst / produktvalg. 
Foresatte har ytret ønske om at havregrøt skal være del av sortimentet som man kan bestille 
via skolemelk.no 
FAU sjekker opp om det praktisk lar seg gjøre, og stemmer for at det skal være et tilbud ved 
Storsteinnes skole. 
 
Sak 18/18-19 Evaluering TAR uke. 
Tilbakemeldinger fra elevene er at denne uken oppleves som positiv og annerledes enn den 
vanlige skolehverdagen. 
Elevene liker at klassene er blandet med på tvers av trinn og alder. 
Svømming var en populær aktivitet. 
 



Det er også kommet tilbakemeldinger fra foreldre på at det oppleves positivt at lærerne 
minglet og tok seg tid til å prate med foreldrene. 
 
Tilbakemeldinger på hva som kan forbedres er å organisere kafesalget slik at køen kan 
reduseres. 
Og bedre skilting til utsalgstedene. 
 
Sak 19/18-19 Inntekt TAR kafesalg. 
Inntekten fra kafesalget under TAR åpen skole bestemmer FAU enstemmig at pengene blir 
satt på Faus konto og vil bli brukt til trivselsskapende tiltak. Det er ikke kommet en 
fullstendig oversikt over hva total inntjening ble når varekjøpet er trukket fra. 
Elevrådet hadde bestemt at halvparten av deres inntjening ble gitt til kirkens bymisjon.  
 
Sak 20/18-19 Søknad om tilskudd til stortingstur. 
9 klasse har sendt søknad om tilskudd til å besøke stortinget og 22 juli sentret i november. 
Stortinget dekker en del av reisekostnadene, men det vil komme en egenandel pr elev på 300-
500 kr. 
FAU er enstemmig positiv til tiltaket og bevilger 2000 kr til turen. 
 
Sak 21/18-19 Hjertesoneprosjektet. 
Denne saken utsettes til neste møte pga tidspress. 
 
Sak 22/18-19 Praksis lekser ved Storsteinnesskole. 
Leksepraksis oppleves som ulik mellom klasser og trinn ved Storsteinnes skole. Det har og 
vært oppe som kommentar i SU/SMU møtet 22.10.18 hvor representant fra ansatte ønsket en 
lik praksis fra skolen.  
FAU sender en forespørsel til hver klasse for å høre foreldrenes synspunkter angående dette 
før det eventuelt sendes forslag til skolen. 
 
Sak 23/18-19 Eventuelt 

a) Det ønskes at svarprosenten på foreldreundersøkelsen går opp. Det er foreslått om 
undersøkelsen kan gjennomføres i forbindelse med utviklingssamtalen. Feks at den 
gjennomføres etter utviklingssamtalen på pc/ nettbrett. 

b) Einar informerer om 4.klassens Halloween arrangement. Det var et fint arrangement 
som ga penger til klassekontoen. Det ble laget en innkjøpsliste og en evaluering som 
kan brukes til klassen som tar over arrangementet til neste år. Listen blir lagt ut på 
skolens nettside. 

c) Innspill på tidsramme til utviklingssamtalene. Heidi forhører seg med rektor om 
praksis ved Storsteinnes skole. 

d) Praksis belønningssystem. Det virker som det er ulik praksis ved bruk av 
belønningssystem, og i noen tilfeller blir det brukt som straff. Det er behov for 
orientering om bruken av belønningssystem. 

     
Sekretær  
Susanne Storbakk 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


