
 

REFERAT FRA FAU MØTE 06.02.18 
 
 

Til stede: 
Rektor Hege Kvam 
Christin Hanstad (leder av FAU 
1. klasse – Sunniva Veen 
2. klasse- Gustav Kjølberg (vara) 
3. klasse –  
4.klasse – Trygve Steinnes 
5. klasse – Ingunn Nilsen 
6. klasse – Anette Sinnes 
7. klasse –  
8a. klasse- Mona H Rinden 
8b. Klasse – Audhild Vølstad (vara) 
9a. klasse – Ellen Gåsland (vara) 
9b. klasse – Anette Gåsland 
10a. klasse – Kjersti Søyland (vara) 
10b. klasse – Anbjørg Serigstad 
 
Ikke tilstede: 

3. klasse, 7. Klasse og begge medlemmene av styringsgruppa 
 

 

Saker tatt opp under møtet: 
 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte: 
- Leder av FAU, ønsker velkommen til nytt møte og har en rask 

gjennomgang av referat fra forrige møte. Ingen kommentarer til 
dette referatet.  

 
2. Rektors tanker om møte med skolen: 

- Rektor har arbeidet ved skolen i 1 mnd. 
- Har hatt en 30 minutters samtale med hver enkelt ansatt. Har 

merket seg høy grad av trivsel blant de ansatte. 
- Rektor vil snart ta en runde i klasserommene for å føle på 

stemningen og kunne være en rektor som er i ”felten”. 
- Er imponert over godt arbeid som gjøres ved skolen, når det 

kommer til mobbing.  Det er blitt arbeidet systematisk og skolen er 
klar for evt tilsyn i forhold til §9a.  



- Det er bestemt at det skal gjennomføres et nasjonalt tilsyn på 
elevens læringsutbytte og på skolevbasert vurdering. Dette er 
utsatt til etter sommeren 2018, pga ny rektor ved Vikeså skule og 
at rektor ved Bjerkreim skule er sykemeldt. 

- Rektor gjennomgår i disse dager utlysninger av stillinger ved 
skolen, som skal tiltre høsten 2018.  

- Det skal komme en ny lærernorm. Den skal sikre at det er et maks 
antall på elever som skal gå i hver klasse. For eksempel skal det 
være maks 16 elever i hver gruppe på1-4trinn.  Vikeså skule ligger 
i det øvre sjiktet når det gjelder lærertetthet i dag. Har noe å gå på 
når det gjelder de minste.  Dette vil rektor gjennomgå.  

 
 

3. Arbeidet videre i FAU: 
- Hva vil vi i FAU jobbe videre med? 
- Rektor ber FAU  kikke på arbeidsmodellen for Vikeså skule, som er 

i fra 2009. 
- Rektor ber FAU diskutere om det skal avholdes årsmøte for FAU i 

2018 og evt hvordan årsmøter skal være i fremtiden. 
 
 

4. Chromebook, elevens digitale arbeidsverktøy 
- 6. trinn har fått delt ut chromebooks. 
- Det er avholdt foreldremøte for 6 klasse med informasjon om bruk 

av denne samt erstatningsansvar. 
- Elever og foreldre har vært positive til bruken av digitalt 

arbeidsverktøy. 
- Mye av det som ligger på kommunal server er løftet til google, 

samt øker sikkerheten ved bruken. 
- Jobbes med å få ut chromebooks til 5-10 klasse fra skolestart 

høsten 2018.02.19 
- Det er avsatt midler til kjøp av flere. Rektor håper avsatte midler 

som er tilført, skal dekke alt. 
 
 

5. Skolen sine måltall for 2017: 
- Dette er tall fra elev og foreldre undersøkelsen i 2017. 
- Tallene for 2017, ligger tilgjengelig på skoleporten.no 
- Skolen har hatt bra læringsresultater. 
- Mobbetallene ligger litt over. 
- Jevnt over, er det bra resultater på veldig mye. 



- Skolen er dog opptatt av at de skal jobbe med ”hele” eleven og ikke 
bare med et område. 

- Tallene viser at Bjerkreims ungdommer har stor gjennom 
føringsgrad på videregående skole.  

- Det er kun 79 foreldre som svarte på foreldreundersøkelsen. 
- Litt for få svar, for å kunne vite hva foreldrene egentlig mener. 
- SFO, skiller seg ut med en noe dårlig skår. Rektor vil gjennomgå 

dette og tar en vurdering og ser om det er noe som kan endres her. 
- Rektor har fått tilbakemelding fra foreldre at de ikke kunne bruke 

koden for å svare på nettet samme dag de fikk den, men måtte 
vente til det åpnet for svar på nettet. Rådet til å ikke dele ut koden 
før det er åpnet for å svare. Skriv på koden hvilken klassetrinn det 
gjelder for ( særlig hvis foreldre har flere barn på skolen). 

- FAU får dårlig skår. Vet foreldrene at det finnes et FAU og får de 
lest referat fra møtene? Er referatene lett tilgjengelige? Hva skal til 
for at FAU når mer ut til foreldrene? 
 

 
6. 17 mai 2018: 

- 17 mai 2018 skal avholdes på Vikeså skule, pga brannen i hallen. 
- 5-6 trinn er i arrangements komiteen. De er alt i gang med 

planlegging. 
- FAU ordner med fanebærer til Vikeså skule. 

 
 

7. Leirskole: 
- Besluttet og bestilt plass for 7 trinn på Hardangertun i Kinsarvik. 
- Skolen var for sent ute til p bestille plass på Skottevik. 
- Elevene reiser i uke 22 ( 28 mai til 1 juni) 
- Mobilbruk under oppholdet ble diskutert på møtet. FAU har et 

balansert forhold til dette. Motvekt i FAU mot at elevene skal ha 
med seg mobil.  Rektor kommer tilbake til om det skal åpnes for å 
ha med seg mobil eller ei. 

 
 

8.  Skolerute 2018/19: 
- Gjennomgang av denne fra rektor. Er et ønske fra rektor at den 6 

planleggingsdagen legges i forbindelse med en annen 
planleggingsdag, slik at det blir en langhelg fra for elevene og at 
det åpner for at skolen kan få til å avholde et personal seminar. 

-  Et ønske fra medlem av FAU om det  kan sjekkes ut om skoleruten 
kan samkjøres med barnehagene. Rektor sjekker dette. 



9. Femdagers uke: 
- Det vil bli distribuert et skriv fra Bjerkreim skule vedrørende 

femdagers uke. 
- FAU bør undersøke med foreldrene på Vikeså skule hva de mener 

om femdagers uke. 
- FAU tenker litt på det til neste møte. Evt innspill fra foreldre kan 

sendes sin FAU representant. 
 
- Rektor forlater møtet og resten av møtet er for FAU medlemmer 
alene: 
 
 
10. Valg av nytt medlem og ny leder: 

- Et medlem av styringsgruppa fratrer med øyeblikkelig virkning.      
Valg komiteen i FAU, 4, 7 og 9 klasse, bes finne et nytt medlem 
snarest. 

- Leder av FAU, fratrer våren 2018. Komiteen blir bedt om å starte 
arbeidet med å finne en ny kandidat som tiltrer høsten 2018.  

- Forslag til begge verv mottas. Ta kontakt med ditt FAU medlem. 
 

11. Årsmøte for FAU: 
- FAU ønsker ikke å ha faste årsmøter i FAU. De ønsker å evt ha et  

møte for foreldrene når skolen samler foreldre til andre møter. For 
eksempel stor møter i gymsalen eller andre felles møter, der FAU 
får ha litt av tiden til å snakke om sine saker og hva som er blitt 
gjort. FAU ønsker ikke å kalle møtene som avholdes for årsmøter, 
da dette kan være misvisende.  

- FAU har revidert arbeidsmodellen for FAU Vikeså skule fra 2009 
og ønsker at årsmøte delen blir tatt vekk. Resten av innholdet ble 
gjennomgått og består. 

- Innkalling til møter skal kun gå til faste medlemmer, mens referat 
skal sendes de faste medlemmene samt vara.  Leder samler inn 
navn og mail liste til varamedlemmene. 

 
 
Nytt FAU møte i uke 14, torsdag 5 april 2018. Saker kan sendes FAU 
medlemmer eller leder. 

     
 
 
 
Vikeså 19.02.18, Christin Hanstad 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


