
Referat FAU 6. mai 2019 

 

Sak 1.  

Resultat fra vernerunde 

Resultatene ble ikke gjennomgått, men tok en runde med spørsmål.  

Blir fristen for gjennomføring holdt? Iflg. rektor så skjer ikke det alltid, men stort sett.  

Spm til stress, rektor er i dialog rundt dette. Med tanke på IKT prosjektet, kan det oppleves som en 

stor belastning for noen og det må man ha forståelse for.  

Sak 2.  

Bemanning neste skule-år 

Geir Halvor skal i pappa-permisjon frem til januar, Ingvild Heimdal skal være vikar. Per Trygve skal i 

permisjon og Håkon blir vikar, det gjelder frem til november. Reidar Saga er det usikkert med pga 

ordfører-rolle, skolen har fått vikar for han også. Nye lærere fra høsten er Åshild Reime, hun skal ha 

musikkundervisning, Hedda Skyum er norsk lærer, hun blir kontaktlærer for kommende 8. klasse, 

Kristine Bergsland starter med bla kunst og håndverk på mellomsteget (1-7).  

Reidun er fornøyd med å få landet bemannings-kabalen for neste skole-år. Skolen har vært tidlig ute, 

fått mange gode søkere og har fått anledning til å ansette dyktige folk.  

Anders Gautefall Berg har nylig startet i 60% engasjement på småskolen knyttet mot særskilt norsk. 

Ny enhetsleder er ansatt, Roger Steinbekk. Kommer fra Kvitsund Gymnas, har jobbet i PP-tjenesten, 

33 år, han starter 1. august.  

Tone Gulliksen Øy slutter på skolen.  

 

Sak 3.  

Overgang fra 45-minutt til 60-minutt skule-timer? 

Spm har kommet opp med tanke på doble økter som vi har i dag, det ble startet en undersøkelse på 

skolen om hva man tenker om å gjøre endringer. Det har kommet mange gode (faglig begrunna) 

tilbakemeldinger for begge løsningene. Skolen ønsker å løfte blikket og se hva som skjer ellers, i 

utgangspunktet skal det være 60-minutter. Kan det være aktuelt å velge nasjonalordning med 60-

minutters ordning?  Utdanningsdirektoratet anbefaler dette.  

Begrunnelser for å gjøre endringer er for å få til gode timer, ha en god oppstart, en god 

opplæringsbit og en god evaluering/avslutning. Helt avgjørende å få til en god avslutning på timene, 

det er vanskelig med dagens løsning.  

Eventuelle endringer må jobbes godt med og det må bli en langsiktig plan for gjennomføring.  

Utgangspunktet er i så fall at det skal være likt for 1.-10. klasse. Viktig å gjøre grundige vurderinger 

før eventuelle endringer gjennomføres. Oppfordrer å undersøke hvorfor PPT anbefaler 60-minutter.  

FAU er positive til at skolen jobber videre med å se på 60-minutters økter.  

Fag-fornyinga (ny læreplan) kommer i 2020 og da kan man se 60-minutters økter opp mot dette.  

Fra høsten starter skolen med «liv og røre»-prosjekt, da blir det mere fysisk aktivitet i skolen.  

 

Sak 4.  

Ønske om å ha med lærer på polentur? 

Det har kommet ønske fra 9. klasse om å ha med lærer på polentur. Det har vært en vurdering om å 

ha med lærer nå. Dersom en lærer skal være med på tur med overnatting, blir det dyrt i forhold til 

avspasering/overtid. Det må kjøres en ny politisk sak dersom lærere skal være med på polenturer, 

pga kostnadene.  

FAU ønsker at skolen tar saken videre og at det blir tema på første foreldremøte til høsten. Reidun 

tar ansvar for å formidle saken videre.  



 

Sak 5.  

Skoleruta – prosess 

Innhenta ønsker fra FAU, elevrådet og fra lærerne. FAU ønska samme avspaseringsdag på Tveit og 

Kyrkjebygda. Det har vært en grundig prosess i SU og ved avstemming ble det bestemt at det ikke 

blir felles avspaseringsdag og at avspaseringsdagen for Tveit skole blir 22.05.20.  

 

Sak 6.  

Eventuelt 

Forslag om at innkalling m/vedlegg til FAU-møter legges ut på hjemmesidene til kommunen, på lik 

linje som referatene.  

 

Det har kommet inn ønske om å ha en bedre kjønnsfordeling i FAU, forslag om at det skal være en 

mann og en dame som er klassekontakter fra hver klasse. Historisk sett er ¾ kvinner og ¼ menn.  

 

Gjennomgang av saker fra SU.  

Rektor informerer om arbeidet med god klasseledelse. Skolen har jobbet med refleksjonsspørsmål, 

hva er det viktigste (konkrete ting) som skolen jobber med, jobbes med grupper/relasjoner/kollega-

veiledning. Jobbet med punkter som lærerne skal observere hverandre på, og gi tilbakemelding på. 

Dette prosjektet jobbes videre med til høsten og delmålet skal da være hjem-skole-samarbeid.  

 

Det har kommet tilbakemelding fra flere klasser om at vennskaps-uka bør planlegges bedre og ha 

mere innhold.  

 

8. klasse har et godt tilbakemeldingssystem til foreldre hver fredag. Det fungerer veldig bra og det 

kan egne seg for andre klasser hvor det er behov. Poengsystem er krevende å iverksettes og viktig å 

gjøre grundige vurderinger før det tas i bruk.  

 

Fronter skiftes ut og erstattes med Visma. Bla vil anmerkninger legges direkte inn i systemet.  

Ønske om mer fokus på fysisk aktivitet, forslag om å måke ball-bingen om vinteren.  

 

Forslag om all-møte knyttet opp mot psykisk-helse. Konkret forslag som rektor tar med seg videre.  
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