
REFERAT FAU-MØTE  
3.9.19 
 
Oppstarts- og informasjonsmøte med skolens kontaktlærere og skolens klassekontakter. 
 
Oppmøte FAU:1. Stense V. Jensen, 2. Marie Jensen og Geir Kristian Olsen, 3. Jan- Vidar 
Olsen, 4. Hanne Lykkedrang, 5, Einar Heim-Dahl, 6. Bjørnar Ryeng Berglund, 7. Mona Strand, 
8. Meldt forfall, 9. Tina Jaklin, 10. Heidi Elvebo 
 
Sak 1 Velkomst- presentasjon 
 
Rektor ønsker velkommen og gir en kort presentasjon av seg selv og sin bakgrunn. 
 
Sak 2 Rektor informerer fra skolen 
 
Skolens elevtall er i år 277 elever. Dette skoleåret har startet opp med mye uteaktiviteter og 
turer. Dette fremmer sosial kontakt og relasjonsbygging. Godt vær gir høy aktivitet og mye 
lek i friminuttene. 
 
Transponder, kontakt skolen dersom du er usikker på noe, eller har spørsmål om 
transponder. 
 
Skolens heading, TAR. Står for trygghet, ansvar og respekt. En overordnet visjon som ligger til 
grunn for det arbeidet som skolens ansatte og elever skal utføre. 
 
Søknad om fri. Mindre enn tre dager, søkes til kontaktlærer. Fra tre dager og mer, så skal 
søknaden rettes til skolens ledelse. Skjema for dette finnes på skolens hjemmeside, under 
skjema. 
 
Der arrangeres en dugnad for å få satt opp lekestativ, onsdag 4. September. Foresatte på 1-4 
trinn er inviterte. 
 
Sak 3 Info om opplæringsloven kap 9A; det psykososiale skolemiljøet. Rutiner ved varsling. 
 
Rektor ber om at foreldre som får kjennskap til krenkelser, eller noe de tror er krenkelser 
mot elever, gjelder også andre enn eget barn, melde fra til skolen. Skolens område er stort, 
og lærere og skolens ansatte klarer ikke å fange opp alt. For at skolen skal kunne håndtere 
krenkelser når det skjer, må de kjenne til det. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er 
viktig. 
 
Alle ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn, og melde fra dersom de ser atferd og 
handlinger som kan være krenkende. Det brukes et meldeskjema, og det skal settes opp 
tiltaksplan, som skal evalueres. 
 
 
 
 



Sak 4 Lekser og hjemmearbeid – noen retningslinjer. 
 
Skolen tilbyr leksehjelp fra 5-10 trinn. Behovet for skyss utenom ordinær skoleskyss, kan 
være med på at tilbudet ikke benyttes av elevene. 
 
Rektor informerer om rutiner for lekser. Lekser 1-4 trinn skal gis som mengdetrening, og slik 
at foreldrene kan følge med på barnets utvikling. Ellers skal lekser være mengdetrening, 
repetisjon og forberedelser. Det skal ikke gis nytt stoff i hjemmelekse. 
 
Leder FAU etterspør skolens tilbakemelding på sak fra FAU om leksefri skole. Kontaktlærere 
10. Trinn er forundret over at dette ikke er kommet til FAU, da saken var gjennomgått i 
lærerkollegiet på alle trinn våren 2019. Det påpekes at elevenes stemme må komme 
tydeligere frem, og at elevrådet kan behandle denne saken. Leder FAU og rektor må 
gjennomgå dette i forkant av neste FAU møte. Skolen må legge frem et svar på foreldrenes 
ønske om leksefri skole. 
 
Sak 5 Mobilbruk i skoletiden- positive sider/ulemper. Gruppearbeid. 
 
Ved gjennomgang av gruppenes innspill er det flertall for å jobbe videre med mobilfri skole. 
Dette kan skje med gradvise innskrenkninger. Det forsvinner mye tid med mobilbruk. Av 
ulemper kan nevnes mobbing, bildedeling, mindre konsentrasjon, mindre sosiale, mindre 
aktive, får gjort mindre arbeid. Fordeler kan være, lytte til musikk, bruke i undervisningen. 
Særlig ungdomsskolelærere ønsker mobilfri skole, men påpeker at da må det være låsbare 
skap, og at skolePC må være oppdaterte og i orden. 
 
Skolen, ved rektor påser at samtlige foreldremøter i høst  skal ta opp spørsmålet om mobilfri 
skole. Gjennomføre gruppearbeid for å få gode innspill. 
 
Skolen, ved rektor tar saken til elevrådet også, hvor vi ber om at de jobber litt med fordeler 
og ulemper med mobilbruk i skoletiden. 
 
Sak 6 Samarbeid skole-hjem 
 

a) Dialogmøter mellom kontaktlærere og klassekontakter videreføres, og det er satt av 
møtetid i uke 40 og 45 i høstsemesteret. Rektor bes påse at kontaktlærerne tar 
ansvaret for at møtetid avtales.  

 
b) Møte med FAU representanter og elevrådet. Foreslåtte datoer er 28.10 eller 25.11. 

 
c) TAR uka. Planleggingen er i gang, og den avholdes i uke 43. Rektor skal ha klarlagt hva 

skolen trenger fra FAU/ foreldregruppen til FAU møte 30. September. 
 
 
 
 
 
 



Sak 7 Møteplan FAU skoleåret 2019/2020 
 
 
Møteplan som fremlagt ble godkjent. 
 30. september, 28. oktober, 25. november, 27. januar, 24. februar, 23. mars, 27. april, 25. 
mai. 
 
Sak 8 Valg av leder, nestleder og sekretær. 
 
Gjenvalg på leder Heidi Elvebo 
Gjenvalg på nestleder Bjørnar Berglund Ryeng 
Sekretær Jan Vidar Olsen 
 
Sak 9 Åpen runde. 
 
Spørsmål fra Einar om finansiering av leirskole. Kommunen dekker det billigste alternativet, 
men kan man allikevel velge et dyrere alternativ med egenfinansiering, og fortsatt ha krav på 
finansiering tilsvarende billigste alternativ. Rektor mener det skal være helt uproblematisk, 
men skal sjekke opp detaljene i regelverket. 
 
Innspill fra Einar om sykkelområdet ved skolen. Dette er blitt kraftig innskrenket dette 
skoleåret, uten at det er blitt kompensert med annet område å sykle på. Einar får i oppdrag å 
sjekke mulighetene for å utvide sykkelområdet. Saken tas med videre. 
 
 
Ref. Heidi Elvebo 
 
 
 


