
Side 1 av 3 

Referat FAU-møte 20.09.2018 
 
Sted:  
Vikeså Skole, Personalrommet på ungdomsskulen. 
 
--------- 
 

1. Velkommen og presentasjon av FAU og rektor 

Presentasjonsrunde og gjennomgang av deltakerlisten. 

 

2. Valg av  

a. Sekretær 

Morten Gjedrem valgt som sekretær. 

b. FAU-nestleder 

Olinn Herigstad valgt som FAU-nestleder. 

c. SU/SMU 

Medlem 1: Tore Kydland 

Vara 1: Kari Hilde Hellestø 

Medlem 2: Ane Skutlaberg 

Vara 2: Lena Brattebø 

 

 

3. Rektor informerer: 

Oppstart: Skolen er fornøyd med oppstart i alle trinn. 

4. trinn:  - For lav bemanning. Utlysning miljørettleder. Pedagog tilbake fra permisjon 

etter 1.jan. Fokus på faglig bekymring, ikke det sosiale. Vurderer flere alternativer. 

Hvis de blir delt i to klasser igjen skal de være delt resten av grunnskolen. 

 

Skoleåret 19/20:  

Fokusområde:  

a) fagfornyelse med nye læreplaner for 1-9 trinn.  

b) Relasjonell klasseområde. Møte barn på en trygg og god måte. 

c) Skal være egen klimadag – elever lager innslag. 

 

Skoleruta: 

a) Bjerkreim startet 2 dager før resten av Rogaland og vil ta igjen disse senere. 

b) 60 minutters timer: Skolen har bestemt å legge opp til noe lengre 

undervisningstimer fra høsten 2019. Erfaring så langt er at det er gode 

tilbakemeldinger. Spesielt fra lærere på de minste klassene. Gir mer frihet til å 

dele inn i mindre undervisningsbolker med variert innhold. Dobbel time er 60+30 

minutter. 

 

Skolemelk: 

Mye feil-leveranse og problemer. Skolen har tidligere rapportert til Tine om 

manglende leveranser. Per nå har ikke skolen ressurser til å gjøre denne jobben. Det 

er viktig at manglende leveranser blir rapportert og dette gjøres enklest ved å sende 

en epost til Tine på skolelyst@tine.no 

mailto:skolelyst@tine.no
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Økonomi-saker som er meldt inn: 

a) Basseng. Befaring i 2012 anbefalt full renovasjon til ca 9 mill.  

b) Innkjøp av nye lærebøker ifm nye læringsmål 

c) SD-anlegg må oppgraderes. Følg link her for forklaring av SD-anlegg. 

d) Oppgradering Møblement til vestibyle 

e) Utstyr til K&H 

f) Oppgradering av uteområde ungdomsskolen 

g) IT-utstyr – vedlikehold 

 

Samarbeid med Bjerkeim skole: 

a) Utviklingsplan 4 år 

b) Årshjul for FAU/SU/SMU 

 

"Delbart" – foredrag av Politiet i Rogaland  

13 prosent av ungdom mellom 13 og 18 år har delt nakenbilder av seg selv melder 

medietilsynet.no. 

I september holder Politiet et foredrag om nettbruk og hva som er «delbart» Dato og 

mer informasjon kommer. Dette er i utgangspunktet et tilbud for elever og foresatte i 

8-10 trinn. 

 

4. FAU saker: 

a) Basseng: Flere foreldre melder om kalde dusjer og et generelt dårlig. FAU er 

bekymret for tilstanden. FAU ønsker innsyn i hva skoleledelsen tidligere har gjort 

for å sikre midler til renovasjon og/eller fornyelse av basseng. 

b) Møblement vestibyle: Dersom skolen ikke får finansiering til oppgradering av 

møbler i vestybyle er det et alternativ for FAU å gripe tak i denne saken. Olinn har 

tilbydt seg å levere paller dersom man ønsker å lage pallemøbler. 

c) Tur til Kvitlen: Elever har selv ansvar for mat-planlegging. Det meldes om noe 

misnøye blant foreldre over skjev økonomisk fordeling av innkjøp av mat. FAU 

mener mat til organiserte skoleturer burde være en del av 0-kost prinsippet til 

grunnskolen. Til neste tur hadde det vært fordelaktig om det var lagt opp til 

avspasering dagen etter tur. Det var høyt fravær og mange slitne elever. 

d) Mobiltelefon: Det er kommet ønske om at elever på ungdomsskolen må levere fra 

seg mobiler inn til mobilhotell eller annen oppbevaring håndtert av skolen. Det 

begrunnes med at elevene føler seg trygge på ikke å bli fotografert i uønskede 

situasjoner dersom mobiler må leveres inn. Det stilles også spørsmål til om fokus 

er på rett plass når mobilen ligger i sekken? FAU har sjekket regler rundt dette og 

viser til opplæringsloven §9A-10 og https://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-

skolen/mobil-skolen/ som sier at skoleledelsen setter ordensreglementet og at 

dette kan inneholde at mobiltelefoner skal oppbevares av skolen i skoletiden. 

e) 4. klasse: FAU er bekymret over situasjonen. Det rapporteres om lite tid per elev 

grunnet for lite ressurser. FAU ber skoleledelsen se på muligheten for straks å 

sette inn flere ressurser. 

f) Gymsal-gulv: FAU ønsker tilbakemelding fra skoleledelsen på følgende: Er det 

meldt inn økonomisk behov for oppretting tidligere? Er det gjort befaring på 

tilstand? 

https://no.wikipedia.org/wiki/SD-anlegg
https://medietilsynet.no/om/aktuelt-2018/barn-og-seksualitet-pa-nett/
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g) 60 minutters skoletimer: "har tidligere sett forskning på konsentrasjonstid, 45 min 

er maksimal anbefalt tid for sammenhengende undervisning. Hvilke forutsetning 

har skolebarn til å sitte stille 60 90 min av gangen? Vil ny timestruktur medføre 

større vanskeligheter for barn med spesielle behov? Får barna pauser med det 

intervallet de trenger for best læringsevne?". Se svar fra rektor over. 

h) Politiker-representant i SU: FAU mener representant bør være medlem av 

levekår-utvalget. 


