
REFFERAT FRA FAU MØTE  
 
1.Liss-Mari Sørensen (Ingen) 2. Stense V Jensen (Kenneth Jensen) 3. Birgitte Ophus 4. Jan Vidar Olsen 
(sekretær) 5. Jonas Nyland (Håvard Bergli) 6. Kristina Schneider (Leder) 7. Gunnar Klausen (Ingen) 8. 
Mona Strand 9. Hans Arne Thomsen (Renate Andreassen) 10. Tina A Jaklin (Ingen) 
 
John-Terje Sørensen (rektor)  
 
De med rød skrift deltok ikke på møtet.  
 
Dag: Mandag 01. Desember 
Sted: Administrasjon møterom 
Tid: 17.00-18.00 

 

Sak 1 Godkjenning av referatet fra forrige møte, 02.11. 
Referatet er godkjent av FAU 
 

Sak 2 Åpen runde  
Helsesykepleier, hvilke tilbud det er på skolen. 8 klasse ønsker kontakt.  
Ønske å invitere vedkommende til skolen i januar. Spørreundersøkelse ift. om elevene får 
den hjelpen de har behov for.  
 
Sak 3. Nasjonale prøver høsten 2020  
Disse tallene blir også presentert i hver enkelt klasse.  
Skolen er med i oppfølgingsordning koordinert av UDIR.   
 
Sak 4 Elevundersøkelsen 
42% trives veldig godt, 30 trives litt. Totalt score 3,9, med maks oppnåelse 5. Skolen har satt 
som måloppnåelse er over 4 poeng. Det er viktig å følge opp og hjelpe til for at alle har det 
godt på skolen.  
 
Klassene jobber nå med tiltak for forbedring av klasse- og skolemiljøet.  
 
Sak 5. Foreldreundersøkelsen 
42% av foreldrene som har svart på undersøkelsen så langt. Målet er at over 70% svarer på 
undersøkelsen for å kunne trekke noe god konklusjon fra undersøkelsen.  Det er viktig at vi 
foreldre svarer på denne undersøkelsen som varer til 31.12.2020. FAU må minne på foreldre 
om at foreldreundersøkelsen er åpen.  
 
Sak 6. Erfaring fra hjemmeskole 
7 og 9 har hatt hjemmeskole. Det er gode tilbakemeldinger fra elever ift. bruk av 
hjemmeskole. Lærerne melder om bra oppmøte til undervisningene og god stemning blant 
elever.  
 
Sak 7. Søknad 9. trinn 
Søker om penger til å kjøpe julegløgg og pepperkaker til hvert trinn som bidrag til 
trivselstiltak på skolen. FAU ønsker i tillegg at de skal få kjøpt mandariner til klassen.  
FAU innvilger 3000 kr til dette tiltaket.  
 



Sak 8 Andre saker 
Det har kommet inn en søknad om å få kjøpt inn pizza til ettermiddagsskole for 9 trinn. FAU 
beslutte å få inntil 2000 kr (ref. statutten i FAU) som støtte til trivselstiltak for videre arbeid 
med trivsel i klassen og på skolen. FAU synes det er fint at klassen jobber godt med 
forbedring av klassemiljøet og at de har et faglig innhold på denne ettermiddagsskolen.  
 
Til sentrum i friminuttene: skolen har kontakt med butikken ift. hvordan ordningen 
fungerer. Dette følges opp av rektor.  

 
Frokost på skolen mm. Ingen endringer etter sist møte. Kan søke Olav Thon legat om støtte 
til dette tiltaket.  

 
Organisering av skoledagen: Dette har vært på høring hos lærerne. Det ser ut til at en får til 
kortere økter fra neste kalenderår.  
 

Skolens uteområde; forslag er ennå ikke kommet inn. Komiteen starter med jobben i januar 
2021.  
 
FAU møte 1.12: Akematte og lekehytte vil komme til skolen.  
 
Oppfølgingssaker fra møtet 5.10 og 1.12 
 
Trafikksikkerhet Kjørveidalen 50 sone 
 
FAU møte 1.12: Rektor tar kontakt med Ingvar ift. lysskilt og hvordan de skal jobbe opp mot 
Fylkeskommunen.  
 
 
Ref.  
Jan-Vidar   John-Terje Sørensen 
 


