
FAU-møte 18. Septemer 2017  
 
Tilstede: Kenneth Larsen 6.trinn, Hilde Marie Westhagen-Kirkevold 5.trinn vara,  
Lill Kristin Høyer Sandvik rektor, Ann-Helen Kjønnerød 1.trinn, Stine Undem 4.trinn, Jan 
Kristian Kjølstad 3.trinn, Anniken Braute Gunleiksrud 2.trinn, Marit Gjerløw Brænne Sfo, 
Mette Fjeld 5.trinn, Janne Egtvedt 7.trinn.  
 
Sak nr: Emne: Referat:  
01-17/18 Presentasjon, valg og 

konstituering 
Leder ble valgt på siste møte før sommeren: Anniken 
Kasserer: Kenneth 
Sekretær: Janne  
Repr SU: Anniken og Janne  
Repr FKFU (kommunalt fau): Stine 
 

02-17/18 Oppstart nytt skoleår Rektor ønsker å høre hvordan FAU har opplevd 
skolestart:  
1.trinn: inntrykk av god oppstart. Har hørselshemmet 
på trinnet, elevene bruker mikrofoner.  
2.trinn: Gått fra 4 til 3 grupper/kontaktlærere. Fin 
oppstart.  
3.trinn: Fin gjeng. Trinnet har fått nye elever som 
klassen har tatt godt i mot.  
4.trinn: Knirkefritt 
5.trinn: Fint foreldremøte. God oppstart, jobber med 
klassemiljø.  
6.trinn: Bra. Gått fra 3 til 4 grupper/kontaktlærere.  
7.trinn: God oppstart.  
SFO: de to basene slås sammen kl 16. Det er ønske at 
det er et fast klokkeslett. SFO ønsker at foreldrene 
henter barna på SFO.  
 
Rektor: God oppstart. Prøver å være raskt på når 
foreldre/lærere tar kontakt og har spørsmål eller 
bekymringer. Jfr Opplæringslova §9a. 

03-17/18 Høring ang 
ordensreglement og 
permisjon fra 
undervisningen 

Tilbakemelding til rektor:  
Reglement om permisjon fra undervisningen er 
strengere enn nasjonale retningslinjer.  
Ordensreglementet fremstår utydelig ifht hvilke trinn 
det retter seg mot. (barnetrinn/ungdomsskolen) 
 

04-17/18 Rutiner i gym/ 
svømmegarderobe 

De voksne/lærerne som har inspeksjon i garderobene 
skal bevege seg/sirkulere. Mål: gjøre 
garderobesituasjonen trygg for voksne og elever.  

05-17/18 Kartleggings-
koordinator 

Sissel Anniken Thorset er kartleggingskoordinator (nytt 
av året) og leseveileder. En stor del av hennes stilling 
blir brukt til: 
-Oversikt over elever som trenger ekstra i lesing og 
skriving.  
-Veilede ut i teamene på tilrettelegging for 



enkeltelever/grupper.   
-Kartlegge enkeltelever ved behov.  
-Hjelper til med igangsetting/gjennomføring av 
lesegruppe og spesifikke lesetiltak på trinnene. Holder 
ledelsen orientert. 

06-17/18 SFO Utgår 

07-17/18 Eventuelt 
 
Saker som er meldt 
inn eller kom opp i 
møtet. 
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Rektor informerer om nytt samtaleskjema som skal 
fylles ut hjemme før samtaletimen. Fokus på trivsel, 
mestring. Dette ønsker man å bruke i samtaletimene. I 
tillegg ønsker man at eleven viser frem et arbeid som 
hun/han har gjort på skolen og som hun/han er stolt av. 
Den faglige vurderingen/tilbakemeldingen skal gis 
muntlig, med fokus på fremovermelding.  
FAU ga tilbakemelding til rektor om at fokus på trivsel 
og miljø er viktig. FAU var positive til at skjema kunne 
fungere godt. Det ble diskutert hvorvidt eleven skal 
underskrive på skjemaet. Her var man ikke enige.  
 
Det er kommet enkelte tilbakemeldinger på 
skolefotograferingen om at man ikke er fornøyd med 
denne i år. Klassebilde kun på 1. og 7.trinn. Det er 
foreldrene v FAU som tar avgjørelser rundt dette.  
 
Spørsmål om svømmeundervisning: kommunen har 
svømming på 4.trinn 8 ganger. Dette er lite. Rektor 
oppfordrer til å svare på spørreundersøkelse om ny 
svømmehall som ligger på skolens hjemmeside.  
Kan man også tenke at det å lære respekt for vann og 
sjø kan læres ved å være ved sjøen/på stranda?  
 
 
Alle møtene starter klokken 19.00 og holdes på 
personalrommet på skolen.  
 
Tirsdag 24.oktober 2017  
Mandag 20.november 2017 
Tirsdag 12.desember 2017  
Mandag 22.januar 2018 
Tirsdag 27.februar 2018 
Mandag 19.mars 2018 
Tirsdag 24.april 2018 
Tirsdag 22.mai 2018 
Juni?  
 

   
   

 
Ref: janne  


