
Referat frå FAU-MØTE VED VIKESÅ SKULE 

14. januar  Klokka 19:00 

Sak 

nr 

 Ansvar 

01 Godkjenning av referat og innkalling 

Godkjent 

FAU-leiar 

02 ● Aktuelt 
○ Resultat elevundersøkinga 

• Positive tall. Trend Vikeså motsatt av generell trend. 
Viser at elever ved Vikeså trives bedre og bedre. 
Resultat sendes ut når den er publisert. 

○ Resultat foreldreundersøkinga 
• Høyere deltakelse i år enn tidligere. Gode tall. 
• Hvordan er tallene sammenlignet med Bjerkreim 

Skole? Ikke offentlig enda. 
• SFO noe opp, men er der skolen scorer lavest med 3,9 

(5 er best). 
○ Visma Flyt skole 

• Ny app for all kommunikasjon mellom hjem og skole. 
Foreldreapp (Visma foresatte) åpner 1.februar. Det vil 
bli sendt ut invitasjon til opplæring av app. Frivillig. 

○ Skuleball 
• 24. januar. Det er behov for flere frivillige 

foreldrevakter.  
○ rekneskap 2019 og budsjett 2020 

• 2019 i balanse. 
• 2020 fremdeles uavklart. Midler til oppussing av 

basseng/garderobe er ikke nevnt. Rektor Vikeså har 
purret på rådmann og teknisk sjef om å ta opp rapport 
fra 2012 til ny vurdering. I juleferien falt det av flere 
fliser fra vegg i bassengrom. Dårlig tilstand på dusjer 
og. 

○ Fagfornyinga 
• Ny læreplan: «Kunnskapsløftet 2020». 

○ Luftkvalitet ungdomsskolen 
• Temp- og CO2 nivå akseptable nivå. Målt mellom 1. og 

20. desember. 

Rektor 

03 Neste FAU 31.3.20 kl19. 
Før neste FAU-møte: Velge nye foreldrerepresentanter for 2-7, 9-10 klasse 
skoleåret 20/21 

 

 FAU- saker (uten rektor)  



06 ● Planlegging av årsmøte 
○ Val av ny leiar 

■ Opprette valnemd som innstiller kandidat. Hugs å 
inkluder 7.trinn på Bjerkreim skule. 

• Plan A vara velger blant seg på neste FAU 
• Plan B Valgnemnd settes for å finne ny 

leder. 
○ Foredragshaldar 

■ Frist 31.januar 2020 med å foreslå tema. 
○ koordinering med Bjerkreim skule? 

● FA valgfag i ny hall avventes til vedkommende som utløste alarm 
melder seg. 

● Søke penger fra stiftelse og fond. 
○ Christin Hanstad 

 

 ● Planlegging av foreldremøte våren 2020 (m/val av 
foreldrerepresentantar jmfr. sak frå sist møte i november) 

FAU-leiar 

   

 


