
REFERAT FRA FAU MØTE 21.11.17 
 
 

Til stede: 
Fung rektor Svanhild Herbertson 
Ny rektor Hege Kvam 
Christin Hanstad (leder av FAU), Tore Kydland(medlem av styringsgruppa) 
2. klasse- Anne Friestad 
3. klasse – Per Inge Espedal 
5. klasse – Ingunn Nilsen 
7. klasse – Olinn Herigstad (vara) 
8a. klasse- Mona H Rinden 
8b. Klasse – Hege Brattebø 
9a. klasse – Hilde Egeli 
9b. klasse – Anette Gåsland 
10a. klasse – Arve Andres Slettebø 
10b. klasse – Anbjørg Serigstad 
 
Ikke tilstede: 

1 klasse- Synneva Veen, 4 klasse- Trygve Steinnes, 6 klasse- Annette 
Sinnes og Anja Gystøl (medlem av styringsgruppa) 

 
 

Saker tatt opp under møtet: 
 

1. Presentasjon av ny rektor: 
- Hege Kvam ny rektor. Starter i jobben fra 1 januar 2018. 
- Har 20 års erfaring fra skole og har jobber som assisterende rektor 

nå.  
- Har sittet i Sol- gruppa, hvor hun har hatt et godt samarbeid 

mellom Gjesdal og Bjerkreim kommune. 
- Har 3 barn, er hobby musiker, liker å lese og liker å være ute i 

naturen. 
- Har en visjon om å bygge videre på arbeidet som er gjort ved 

skolen og å  bli kjent med Vikeså skole sin kultur. 
- Vil være åpen, ærlig og modig. 
- Gleder seg veldig til å ta fatt på denne jobben. 
 

2. Foreldreundersøkelsen: 
-  Info om pålogging er sendt hjem pr ryggsekkpost eller under      
foreldresamtalen. 
- Undersøkelsen gjøres hvert tredje år ved skolen. 



- Lages av udir. 
- Foreløpig av svarprosent, 57 stk av ca 624 foreldre. Få som har 

svart. 
- Svar fra alle klassetrinn foreligger. 
- Gjennomgang av alle punktene. 
- Høyt skår på trivsel og foreldreengasjement, noe som er positivt. 
- Rektor vil ta tak i de punktene som viser seg og ha dårlig skår, når 

de endelige svarene foreligger. 
- Rektor sender ut SMS for å oppfordre flere til å svare. 
- Svar frist er 6 januar. 
 

3. Leirskole våren 2018: 
- Pr i dag har ikke Vikeså skole bestilt dette. Rektor ville høre hva 

FAU mente om dette. 
- Leirskolen 2017 ble gjennomført på Stavtjørn. Besparelsen på 

gjennomføre dette kontra å reise til Skottevik, var på 30 000,- kr. 
Ikke den store besparelsen å lage et eget opplegg. 

- FAU ønsker at årets sjuendeklassinger får reise til Skottevik for å 
kunne få oppleve den maritime skolen. 

- Rektor var enig i dette og bestiller dette for årets 
sjuendeklassinger. 

 
 

4. Chromebooks: 
- Omdisponeringsmidler fra kommunen, åpner for å kjøre 

pilotklasser vedrørende bruk av chromebooks ( små bærbare 
datamaskiner). 

- Det er bestilt maskiner til 6 klasse, som blir delt ut så snart 
maskinene er på plass. Blir avholdt foreldremøte for 6 klassingene 
vedrørende dette. 

- Mellomtrinnet vil få dette i 2018, om det blir avsatt midler fra 
kommunen til dette.  

- Ungdomstrinnet vil følge etter om det er midler. 
- Skolen spare penger ved å ikke bruke bøker i alle fag, det er 

tidsbesparende, all informasjon elevene trenger blir lagt i en sky. 
- Vil ikke bruke its learning lenger. 
- Maskinen kan brukes som et nettbrett, den har touch skjerm og 

har innebygd tekst og tale. 
- Elevene skal ha med seg maskinene hjem og bruke den til lekser. 
- Alle elevene vil få en google konto, slik at en kan jobbe på andre 

maskiner og. 



- Skolen har fått lagt opp nettdeling, slik at det blir mindre flytting 
fra klasserom til klasserom 
 

5. Revisjonen: 
- Revisjonen som var bestilt av kontrollutvalget i kommunen 

vedrørende mobbing (§9a) er besluttet å få fullført. 
- Det er besluttet å se på gamle mobbesaker, ikke på nye eller 

pågående saker. 
- Resultatet av revisjonen kommer i februar 2018. 

 
6. Prøveprosjekt på 5 dagers uke: 

- Kommunen har bestemt at Bjerkreim skole skal ha prøveprosjekt 
på 5 dagers uke.  

- Før en evt endring ved Vikeså skole, vil foreldre /FAU få uttale seg. 
 

7. Resultat av økonomigjennomgang: 
- Kommunen besluttet å tilføre Vikeså skole 2 millioner i rammen. 
- Det betyr at skolen vil komme i balanse. Har brukt 89% av 

budsjettet. 
- Budsjettet for 2018 er lagt og det ser greit ut. 
- Fungerende rektor har hatt og skal ha møter med rådmannen for å 

kunne informere og presentere kommende utgifter. 
 

8. Overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn. 
- Rektor ved Bjerkreim skole, har laget en plan for overgangen 

mellom barneskole og ungdomsskole. 
- Denne er kommet på plass, etter at det ble etterspurt fra elever. 
- Planen skal evalueres til våren og er ny av året. 
- Denne vil bli lagt ut på skolens nettsider. 

 
9.  50 års jubileet: 

- Torsdag 23.11.17 har elevene markering på skolen. 
- Vil være underholdning, film fra tidligere elever, bilde kavalader 

og kake servering. 
- Torsdag kveld er det åpen invitasjon til tidligere elever, tidligere 

ansatte, nåværende ansatte og representanter fra kommune. Der 
blir det underholdning og servering av kake. 
 
 
Vikeså 23.11.17, Christin Hanstad 
 

 


