
Referat FAU-møte 13.6.2017. 
Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl, Ragnar H Jacobsen, Ingvil Gjelsvik, Yvonne Garthe, Ragnar 
Jakobsen, Kjetil Gill Østvold, Hanne Melhus Høeg, Per Hagen, Lars Røise.  
  
 

1. Skolens ledelse orienterer og svarer på spørsmål v/Rektor Brynhild Farbrot  

- Foreldreundersøkelsen: Svarprosent 63%. Høy trivsel, trygt miljø, lite mobbing. Skolen 
fortsetter arbeidet med å sørge for god info om saksgang, og hvordan foreldre og andre som 
er bekymret kan ta kontakt.  

- Kartleggingsprøver. Elever løftes fra under kritisk grense fra 1.trinn til 2.trinn, skolen har fokus 
på å fortsette arbeidet med å løfte elevene fra 1.trinn, og med videre utvikling av 
begynneropplæringen. En bevisst strategi er at lærerne er tett på elevene, noe som gir 
resultater.  Engelsk: det går bra med elevene, men vi ser at 1 time i uken med 
engelskundervisning er noe knapt. Skolen arbeider med å inkludere engelsk i undervisning i 
andre fag der det er mulig.  

- Personalkabal: Det blir flere nye lærere til høsten, mer info kommer da.  
- Annet: Det er behov for å stramme litt inn i forhold til orden i skolens lokaler, og foreldre vil 

nok merke dette at elevene får strengere beskjeder om å rydde etter seg og bidra til at 
lokalene er ryddige, rene og hyggelige å oppholde seg i for alle.  

2. Henvendelser fra foreldre til skolen v/rektor  

- Deltakelse i 17-mai tog i byen  
o Det er kommet spørsmål om det finnes noe alternativ til å delta i barnetoget i 

sentrum hvert år. Neste års FAU kan diskutere dette med skolen.  
- Sommeravslutning klassevis 

o Mange opplever at det blir for stort og at man blir litt sittende hver for seg, og at det 
blir lite sosialt, mindre mulighet til å bli kjent med de andre foreldrene. Mulige 
alternative løsninger? Skolen diskuterer gjerne dette med neste års FAU.  

- Organisering høstens 3.trinn – henvendelse fra foreldrekontaktene angående sammenslåing 
o Rektor understreker at det er et behov for å gå fra 3 til 2 lærere på trinnet, og altså slå 

sammen klasser, for å sørge for å dekke behovet til de elevene som trenger ekstra 
oppfølging  

3. 17.mai – oppsummering og regnskap  

- Omsetning: 100.080,-. Overskudd: 81473,-  
- Viktigste lærdom til neste år: Gikk tom for loddbøker. Viser for øvrig til erfaringsnotat 

fra komiteen.  
- Nye oppgaver som er tillagt 17.maikomiteen, og som må synliggjøres bedre:  

o Flaggheising om morgenen  
o Frakt av fane og flaggborg etter barnetoget i sentrum tilbake til skolen  

  



4. Status økonomi v/Kjetil Østvold  

- Overskudd Juleavslutning: 25750,-  
- Overskudd 17.mai: 81474,-  
- Sum inntekter: 107.000,- (mot 105.000 i fjor)  

Viser for øvrig til økonomirapport i FAU årsrapport.  

5. Referat siste møte skoleutvalget (SMU) ved Hanne Melhus Høeg  
Viser til referat fra seneste møte i SMU datert, hovedpunkter fra møtet:  

- Lekeagentordningen fungerer nå bedre. De har hatt en dag med heldagskurs for 
lekeagentene med tidligere trivselsledere.  

- Skolegården: FAU understreket i møtet betydningen av at elevrådet var engasjert i 
dette.  

- FAU forespurte status for plan for arbeid med psykososialt skolemiljø. Planen skulle ha 
foreligget.  

- SMU møtes igjen til høsten. FAU håper det blir mulig å holde møter litt hyppigere for 
neste skoleår.  

6. AKS 

- FAU mener det fortsatt er behov for rutineforbedring ift beskjeder fra foreldre, både faste 
beskjeder og beskjeder som kommer inn samme dag.  

- FAU etterlyser plan for 4.trinnsrekrutteringen – evaluering og fremover.  

Yvonne tar dette videre med AKS-leder.  

7. FAU 2017/18, sittende medlemmer, rekruttering.  

- Fortsetter i FAU neste periode: 
o 5. trinn: Hanne Melhus Høeg (1 år)  
o 7.trinn: Lars Røise (1 år)  

- Ønsker gjenvalg: 
o 2. trinn: Kjetil Gill Østvold 
o 4. trinn: Yvonne Garthe 

-  
- Går ut av FAU:  

o Cathrine Dahl, Ragnar H Jacobsen, Ragnar Jacobsen, Ingvil Gjelsvik, Per Hagen  
- Rekruttering til FAU neste periode:  

TRINN VELGES FOR 
ANTALL ÅR KANDIDAT PÅ VALG/ 

IKKE PÅ VALG DATO FOR 
FORELDREMØTE 

1 1 Trenger to foreldre fra 1. trinn På valg 31.08 
1 1 Trenger to foreldre fra 1. trinn På valg 31.08 
2 2 Kjetil Gill Østvold   På valg 04.09 
3 1 Trenger to foreldre fra 3. trinn På valg 04.09 
3 1 Trenger to foreldre fra 3. trinn På valg 

 
04.09 



4 2 Yvonne Garthe På valg 05.09 
5 1 Hanne Melhus Høeg Ikke på valg 05.09 
6 2 Trenger to foreldre fra 6. trinn På valg 06.09 
6 1 Trenger to foreldre fra 6. trinn På valg 06.09 
7 1 Lars Røise Ikke på valg 06.09 

- Presentasjon av og rekruttering til FAU på høstens foreldremøter: 
o 1. trinn – 31. august. Ansvarlig Cathrine Dahl  
o 2. og 3. trinn: 4.9.17. Ansvarlige: Ragnar H Jacobsen og Ketil Gill Østvold  
o 4. og 5.trinn: 5.9.17. Ansvarlige: Yvonne Garthe og Hanne Melhus Høeg 
o 6. og 7. trinn: 6.9.17. Ansvarlige: Ragnar Jacobsen og Lars Røise  
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