
FAU - møte 03.04.17 

Referat  

Sak 1 Vernerunden er ikke gjennomført, den blir gjennomført i april. 

 

Sak 2 Ståstadsanalyse  

Fylkesmannen hadde tilsyn vår 2016. Det skal være tilsyn hvert 3. år. Neste tilsyn blir i 2019.  

 

Sak 3 Tilstandsrapporten 

Ikke gjennomført pga sykdom. Alle 3 rektorer må være tilstede for å kunne gjennomføres.  

 

Sak 4 Bemanning neste skoleår 

Rektor/Enhetsleder er godt i gang og mye er på plass. Venter på svar på korte vikariat, men ellers 

ligger de godt an.  

 

Sak 5 Utbygging av småskolen 

Byggeklart ved skoleslutt. Flytting av 1.-4. klasse v/skolestart. Forespeilet at byggeprosjektet er ferdig 

til jul.  

Viktig at alle er tålmodige og romslige i byggeperioden. Det vil bli et godt resultat til slutt.  

 

Sak 6 Storforeldremøte  

Ønske om møte om rus i vår. Møte er ikke landet enda. Storforeldremøte vil det bli fra 5. klasse og 

oppover. Møte i ungdomsteamet 24. april og det er viktig å lande dato snart. Hildegunn snakker med 

Anne i mårra. Ønske innspill på tegn og symptom. Ha en holdning i foreldregruppa om at man kan 

snakke sammen og bry oss om hverandres unger. Ønske fra foreldre om informasjon om både 

alkohol og narkotika. Sist var alkohol og alder tema.  

 

Sak 7 5-dagers skole  

Det er 3 modeller som det jobbes ut fra. Det er modell 3, midtskyss onsdag. Anbudsrunde på skyss er 

ute, frist er 5. april.  

Bakgrunnen for modell 3 er at det er det rimeligste alternativet. Etter undersøkelsen fra foreldre var 

det flest som ønsket modell 2.  

Under eventuelt kommer vi tilbake til diskusjon vedr 5-dagers skole.  

 

Sak 8 Politiske saker  

Det har vært fokus på videreutdanning og sette gode resultater i etterkant av det.  

 

Det jobbes med å se på mulighetene for gratis skolemat. Sissel ser på andre skoler, hvordan det 

løses. Det skal ikke være basert på elevdrift. Hun jobber videre med den saken.  

Det ligger i handlingsplanen for 2017.  

Jobbes med kombinasjonsklasse. Elever som har vært her i kort tid og som skal videre på 

videregående skole. Kommunen har søkt om plass for disse elevene.  

Farlig skoleskyss – regler for farlig skoleskyss  

Riksvei/fylkesvei - Det har vært buss for elever opp til 8. klasse mer enn 2 km. Nå skal de gis skyss opp 

til 10. klasse. For vei uten gatelys skal det gis skyss opp til 4. klasse mer enn  1 km, fra 5. klasse mer 

enn 2 km.  

Tilstandsrapport – se sak 3 



5 – dagers modell – se sak 7 

Eventuelt  

Skoleruta for 2017-2018 er vedtatt. Fjone/Kyrkjebygda har fri dyrsku-fredagen. Tveit skule har fri 18. 

mai.  

 

Viktig å bestille melk i god tid før skolestart via Tine.no.  

1.-4. klasse skal ikke ha kantine når de skal opp i byggeprosessen.  

Ønske om at saksliste til FAU møte kommer 14 dager før møte, så får foreldre litt tid på å melde inn 

saker.  

 

1. klasse ønsker info om leikeområdet i byggeprosessen.  

Ønsker å få info og flere ønsker å være med å bidra til å påvirke uteområdet/leikeområdet. Ønsker å 

ha adskilte friminutt.  

Ønske om at 1.-4. klasse skal være samlet. Det er allerede bestemt at 1.-5. klasse skal være samlet i 

murbygget.  

Dersom det skal være friminutt på ulike tidspunkt, er det viktig å ta hensyn på støy for de som har 

skoletime.  

Ta med alle innspill i vurderingene av byggeprosessen. Ønske om skriftlig tilbakemelding på de 

alternativene som er vurdert, men som ikke har kunnet tatt hensyn til.  

Mest engasjement for foreldre fra 1.-4. klasse og et info møte for disse, men åpent for alle.  

Om det ligger noe igjen av uteapparater etter bygge prosessen, så er det bra for mellomtrinnet.  

Det må tenkes på uteområdet på småskolen, sånn at det er midler til å legge til rette når bygget står 

ferdig.  

Ønske fra 2. klasse om 45 minutters timer i stedet for doble timer. Ønsker at det vurderes både i 

byggeprosessen og etter på. Forslag om å ha en kombinasjon av både dobbelt-timer og enkelttimer.  

Forslag om at 1.-4. klasse sier noe om hva de ønsker om uteområdet. Engasjere elevene.  

Forslag om fadderordning for 1. klasse og 2. klasse.  

 

Fronter – 5. – 10. klasse bruker fronter i dag. Ønske om at årsplaner/ukesplaner legges på fronter for 

1.-4. klasse også. Lurt å bruke Fronter i tidligere klasser for å venne seg til å bruke det.  

Forslag om opplæring av Fronter.  

Søknad om midler til polentur er ikke behandlet og vedtatt. Det kommer på neste møte.  

Innspill om ønske om mer samarbeid i klassene på mellomtrinnet og klassene på ungdomsskolen.  

Ønske om å utsette oppstart av 5-dagers skole for å kunne være rustet for det, både pga bygge 

prosessen og pga mye uklarheter. Vi kjenner ikke til hvilke alternativ som blir valgt og det er vanskelig 

å forholde seg til bla med bakgrunn i søknad om SFO/barnehageplass til søsken.  

Byggeprosessen er utsatt.  

Det har vært forespeilet gratis SFO for alle og mange har stemt på alternativ ut fra det. Vi ønsker 

klarhet i modell og løsning. Foreldre føler seg lurt med utgangspunkt i en dårlig prosess.  

For å kunne ha et godt samarbeid med heim/skole er det viktig at foreldre blir hørt og at foreldre kan 

komme med innspill tidligere i prosessen.  

SFO i byggeprosessen – forslag om å bruke rommene i murbygget.  

Det er forslag fra foreldrekontaktene om å vurdere å utsette 5-dagers skole et år – enstemmig ønske 



om å vurdere.  

Det BØR være et foreldremøte fra 1.-10. omgående om byggeprosessen og 5-dagers skole, samt SFO 

og skoleskyss, samt utgreing om uteområde.  

 

Vurdere SFO tilbud utover 4. klasse v/kortere skoledager.  

 

Hvilke tilbud har vi til elever i sommerferien? Ønsker innspill om å si noe om hvilke tilbud elevene 

har. Ønsker SFO-tilbud på skolen man tilhører og den nedre grensen gjør det litt mer forutsigbart for 

foreldre.  

Orienteringssak 

I førsteklasse har det vært fremmet en sak om gavefrie bursdager. Forslag om å lage et fint kort eller 

noe annet koselig. En oppfordrer foreldre i de andre klassene til å ta dette til vurdering.  

Forslag om nytt FAU-møte 22. mai.  

Forslag om at FAU drifter seg selv, rektor informerer om enkelte saker, men er ikke ansvarlig for å 

kalle inn. Tenke gjennom noen retningslinjer for hvordan FAU driftes til neste møte.  

Hildegunn og Marianne utarbeider forslag til hvordan FAU driftes.  

 

Referent Ann Kristin Kåsi 

 

 

 

 

 


