
REFERAT FRA FAU MØTE 05.04.18 
 
 

Til stede: 
Rektor Hege Kvam 
Christin Hanstad (leder av FAU) 
Tore Kydland ( medlem av styringsgruppa) 
1. klasse – Linda Evenstuen (vara) 
2. klasse- Anne Friestad 
3. klasse – Per Inge Espedal 
4.klasse –  
5. klasse – Ingunn Nilsen 
6. klasse –  
7. klasse – Olinn Herigstad (vara) 
8a. klasse- Mona H Rinden 
8b. Klasse – Hege Brattebø 
9a. klasse – Hilde Egeli 
9b. klasse –  
10a. klasse – Arve A Slettebø 
10b. klasse –  
 
Ikke tilstede: 

4, 6, 9b og 10b   ikke representert. 
 

 

Saker tatt opp under møtet: 
 

1. Nytilsettinger ved skolen:  
- skolen har hatt stor søkermasse til de ledige stillingene som var lyst ut 
(kontoransatt, lærere og miljørettledere/fagarbeidere. Alle stillingene er 
besatt. Noen som faste og noen på engasjement. Rektor godt fornøyd 
med de nytilsatte. Skulle allikevel ønske at noen av engasjementene var 
faste. 

 
 
 

2. Statlig tilsyn: 
- fylkesmannen skal gjennomføre et tilsyn med skolen.  Dette vil ta noe 
av skolens tid. Skolens virksomhet skal vurderes og evalueres.  
Overordnet formål med tilsynet er å bidra til at alle elever for et godt 
utbytte av opplæringen.  Noen viktige datoer: 8 Mai avholder 
fylkesmannen informasjonsmøte for lærere ved Vikeså skule samt 



Bjerkreim skule (skal ikke ha tilsyn pga sykemeldt rektor). 22 Juni 
skolens fristen for innsending av dokumentasjon. August/september 
intervju av ledelse , lærere og elever gjort av fylkesmannen.  21 
September foreligger sluttrapport.   
 
3. Chromebooks:  

- Skolen mangler penger til få chromebooks til 5-10 klasse. Skolen har 
arbeidet med å få overført penger fra 2018/19 budsjettet til dette året, 
slik at en kan komme i gang fra høsten av. Skolesjef Rune Andersen vil 
fremme et politisk forslag om dette. På bakgrunn av pilotprosjektet 
skolen har hatt, må det fremlegges en evaluering av 6 trinn, som skal 
legges ved saken.  
- Det er et prekært behov ved skolen for å ha datamaskin tilgjengelig 

for alle elevene. Det er ikke tilfredsstillende sånn det er i dag- 
 
 
4. Revisjon av manifest:  

- manifestet mot mobbing skal revideres høsten 2018. Manifestet har 
fått et mer positivt ”navn”. Dokumentet gjelder for barnehage, skole og 
kultur i Bjerkreim. Hva manifestet skal inneholde, ønsker rektor 
tilbakemelding på. Foreldre kan komme med forslag til sine FAU 
representanter.   
 
 
5. Kongen kommer:  

-kongen besøker Vikeså 17.04.18.  Det blir folkefest på idrettsbanen.  
Skolekoret (Vikeså og Bjerkreim slår seg sammen) opptrer. 
Blomsterbarn er plukket ut. Det blir snakket om på forhånd om hvordan 
en oppførere seg ved et slikt besøk. Eleven skal få is denne dagen. 
Skoledagen blir noe forlenget. Bussene gåt når arrangementet er over. 
 
6. 17 mai:  

- FAU stiller med fanebærer, da representert ved Per Inge Espedal. 
Duske bærere blir barn fra 3 klasse. FAU leder sørger for at fanene er OK 
og at den blir levert på skolen.  
-5 og 6 klasse er med i arrangement komiteen. De er godt i gang med 
arbeidet. 
- Kulturkontoret har det overordnede ansvaret for feiringen. Dette året 
er feiringen lagt til Vikeså skule, pga brannen i hallen. 
- 4 H har ansvaret for pynting i forkant og rydding av søppel ute. 

- polen komiteen har ansvar for matsalg inne (vestibylen og 
gymsalen). 



 
7. Busstreik:  

- varslet en evt busstreik. Skolen går som normalt om denne skulle 
inntreffe mandag 09.04.18 ( avverget da referatet skrives). 
 
8. Melkeordning:  

- rektor ber FAU komme med uttalelse vedrørende ordningen. Er det 
for stort utvalg? Er det mange som ikke får det de har bestilt? Når de 
ikke får det de har bestilt,får de refundret beløpet? Dette blir tatt opp 
igjen ved neste FAU møte. Foreldre som har tanker rundt dette, bes gi 
tilbakemelding til sin FAU representant. 

 
Rektor trer ut av møtet og FAU fortsetter møtet: 
 
 
 

9. Forlag om at FAU skal jobbe mot et felles skriftspråk:  
- FAU ved Vikeså skule føler dette er en sak som er for stor for å ta 

videre. Det er i tillegg ikke et flertall i FAU for å evt avskaffe dagens 
ordning. 

 
 
10. Forslag om å opprette ungdomsklubb på Vikeså skule:  

- en gruppe voksen har henvendt seg til skolen for å kunne starte en 
ungdomsklubb for ungdom mellom 13-18 år. De vil kunne tilby en plass 
å være, spille spill, drive med div aktiviteter og evt ha pizza. FAU 
oppfordrer foreldre til å stille som vakter for denne klubben om de 
klarer å få dette til.  
 
11. Felles sommerfest for småskolen:  

- 4 klasse ansvarlig for dette. Det er nedsatt en komite som arbeider med 
dette. Dato for festen er 4 juni 2018. Komiteen kommer tilbake med 
klokkeslett. 
 
 
12. Kutt av styringsgruppa: -FAU ved Vikeså skule foreslår at 
styringsgruppa avvikles fra høsten 2018. I stede går FAU inn for at 3 og 
8 klasse sine representanter i FAU også stiller i SMU møtene, slik at 
foreldre og elver er i flertall.  FAU ønsker innspill fra foreldrene på dette 
forslaget. Tilbakemelding fra foreldre gis til den respektive FAU 
representant.  Saken tas opp igjen på neste FAU møte. 



– FAU leder går av denne våren. Forslag til ny leder, kan gis til FAU 
representanten. Valg komiteen består av Trygve Steinnes, Asgeir 
Osland, Anette S Gåsland og Hilde Egeli. 

 
 
Det blir avholdt et nytt FAU møte til før skoleåret er over. Da vil 
sannsynligvis vararepresentantene også bli invitert. Kommer tilbake 
med dato. 

 
 
 
 
 
 
Vikeså 08.04.18, Christin Hanstad 
 
 
 

 
 
 


