
Referat fra FAU møte tirsdag 1. oktober 2019 

Til stede:  

FAU leder Bjørn Bekkevold, 1. trinn Linda Tysland, 2. trinn Rita Edland, 3. trinn Inger Jonanne Odland, 

4. trinn Hild Elin Eikevik, 5. trinn Maggie Gjedrem, 6. trinn Tonje Kalvik, 7. trinn Anja Gravdal, rektor 

Elisabeth Bakke.  

Saker:  

1/19 Konstituering av styret 

Leder i FAU er Bjørn Bekkevoll, nestleder Hild Elin Eikevik og sekretær Inger Johanne Odland. 

2/19 Gjennomgang av taushetsplikt 

FAU leder informerte om taushetsplikten som følger det å sitte i FAU. 

3/19 Valg av representanter til SU/SMU 

FAU leder og nestleder blir automatisk med i SU/SMU. Linda Tysland og Tonje Kalvik ble også valgt 

inn.  

4/19 Drøfting av utkast til nytt ordensreglement for kommunen  

FAU drøftet utkast til nytt ordensreglement.  Rektor tok innspill med videre i prosessen, og FAU får 

det ferdige utkastet sendt ut igjen på mail til høring i løpet av uka.  

5/19 Saker fra foreldremøtene 

Fra 3. trinn: Drøfting om bruk av konsekvenser og brudd på klasseregler, foreldre er uenige i å skrive 

elevers navn på tavla. Dette er tatt opp med skolen, og brukes ikke mer. 

Fra 4. trinn: Diskusjon om skolemat: er det greit å sende med elever mellombar? 

Hvordan ønsker FAU at foreldremøter skal holdes? Dette diskuteres videre på neste FAU møte. 

6/19 Informasjon fra rektor 

 El-sykler og el-sparkesykler på skolen 

 Bruk av smartklokker på skolen 

 Kort informasjon om tilsynet miljørettet helsevern onsdag 2. oktober. Fylkesmannen i 

Rogaland har etterspurt en representant fra FAU på Bjerkreim skule som kan stille onsdag 2. 

oktober kl. 15.30 på kommunehuset. Representanten ble Maggie Gjedrem. 

 Kort informasjon om ny matordning i SFO 

 Kort informasjon om svømmeundervisningen 

 Kort informasjon om neste års 1. trinn: Det er 21 elever som kommer til skolen. Innskriving 

for elevene blir i november.  

 Evaluering av 5 dagers uke, denne saken kommer vi tilbake til i neste FAU møte. Hvordan bør 

denne evalueringen se ut og inneholde slik at flest mulig får uttale seg.  


