
FAU - møte 22.11.21 

Sted: personalrommet på skolen. 

Tid: 19.30 - 21. 

  

Tilstede: 

1.kl. Hilde Ø.Brendryen.  

2.kl. Eivind Brennodden.  

4.kl. Kristin Nilsgård.  

5.kl. Hilde Bendixvold. 

6.kl. Geir Randen. 

8.kl. Anne-Hilde Stedal.  

9.kl Hege B.Røhjell.  

10.kl. Gunn Hilde Voll.  

Rektor: Bente Kristoffersen.  

  

Frafall: 

3.kl. Gisela V.Nessa.  

7.kl. Susann Brendryen   

  

Infosaker: 

Brukerundersøkelse UDIR 

 Elevundersøkelse -  5. – 10.trinn gjennomføres i disse dager. 

Lærerundersøkelse – gjennomført i høst. 

Foreldreundersøkelse – informasjon kommer. Gjennomføres før jul. Rektor oppfordrer alle til å 

delta. 

  

UNGDATA og UTSETT 

UngData. 

Digital undersøkelse som gjennomføres på ungdomstrinnet hvert 3.år. Sist gjennomført 

februar/mars 2021. 



Undersøkelsen omfatter bredt spekter av ungdommenes liv (foreldre/foresatte, lokalmiljø, skole, 

fritid, psykisk og fysisk helse m.m.). Hege og Anne-Hilde gjennomgår tallene med elevene i vinter. 

 

Utsett. 

Hege informerte om Utsett 

Gjennomføres på foreldremøter u.trinn alle 3 år. 9. og 10 før jul 2021, 8.klasse ila vinter/vår 2022. 

Utarbeidet av Korus Øst, bygger på resultater fra Ungdata-undersøkelsen. 

Formål:  

- styrke foreldresamarbeid 

- utsette rusdebut 

- forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til rusbruk  

- hindre omfattende bruk av rusmidler blant ungdom, . 

Ansvar for gjennomføring: samarbeid mellom skole, skolehelsetjeneste, rus og psykiatritjenesten og 

politiet. 

 

 

Revidering ordensreglement: 

Regler utdatert, på tide med revidering. Noe utdatert iht ungdomskultur, sanksjoner, gjelder ikke for 

sfo og leksehjelp m.m.  

Fremdriftsplan lagt, se vedlegg. 

Alle elever, ansatte, foreldre/foresatte skal involveres. 

Forslag legges frem for FAU i februar, legges på høring til foreldreråd/foreldremøter i mars/april. 

Oppsummeres i SU/SMU ila våren. 

Ferdigstilles til skolestart 2022.  

  

Budsjett v/Stian Tørhaug  

- Budsjettet for kommunen vedtas i kommunestyret i desember, ligger ute til høring nå. 

- 70% reduksjon i stillinger for neste skoleår. 

- 3 klasser (7, 8 og 9.) på leirskole i uke 10. 

- Ordinære prisjusteringer SFO. 

  

Elevtall og fådelt skole? 

- Færre ressurser til skole kommende år pga synkende elevtall. 



- Fådelt skole i nær fremtid?  

o Dette for å utnytte ressurser best mulig, både for faglig og psykososialt miljø. 

o Voksentetthet opprettholdes ved å slå sammen klasser. 

o Reduksjon i ressurser vil bli mindre ved fådelt skole, enn ved å opprettholde dagens praksis. 

o Gradvis deling, ikke alle trinn på en gang. 

Skoleledelsen arbeider fremover med organiseringen av evt ny struktur, til det beste for de enkelte 

trinn og elevene.  

 

  

  

 

NASJONALE PRØVER 

Bente gikk gjennom årets resultater. 

- Gjennomgått i personalet ved skolen. 

- Lesing, engelsk, regning for 5. og 8.trinn. 

- Lesing og regning 9.trinn. 

Alle elever, med noen unntak, gjennomfører prøven. Noe tilrettelegging gis så lenge det ikke 

påvirker det som skal prøves. Grunnlag for fritak vurderes lokalt. 

Sammenheng mellom ungdata og elevundersøkelse? 

Faglig nivå og psykososialt miljø påvirkes gjensidig. Elevene må mestre faglig for å trives, og de må 

trives og oppleve skolen som et trygt sted å være for å mestre faglig.  

Oppfølging og videre arbeid med funn: 

Fokusområder utarbeides i plenum 01.12, arbeid settes deretter ut i praksis. 

 

TEMAKVELD 18.10.21 - Delbart v/politet. 

Gode tilbakemeldinger. Flere melder om gode prater i etterkant. Positivt at elever og 

foreldre/foresatte hadde samme opplegg. 

Aktuelle forelesere for neste års temakveld kan sendes til Bente K. 

Tema: må undersøkes. 

 

Referent. 

Anne-Hilde Stedal. 

 

 


