
Møtereferat 

Møte   -   FAU  

Dato: 23.10.19 

Tilstede: Anette Eikeland Vestre (8a), Marie Vatnaland (8c)., Line Alexandra Birkeland (9a), Ann Mari 
Sandvin Hardeland (9b), Jeanette Børø Opsøen (9d), Nina Gundersen (10a), Gro Elin Aase Engvoldsen 
(10b), Simon Andreas Gard (10c) 

Meldt forfall:  

Referent: Anette Eikeland Vestre 

Sak Beskrivelse av saken  Saksansvarlig / 
evt.vedtak  

1 Vitnemålsutdeling  
2 Ny skole  
3 Brukerundersøkelser  
4 Tilsyn §9a ved Fylkesmannen  
5 Transport/tidsplan for skoledagen  
6 Anleggsperiode  
7 Innspill fra foreldre  

 

1. Vitnemålsutdeling 
a. Rektor har holdt av Tysværtunet 22.06.19. 
b. Rektor ønsker å ta mer av ansvaret for kvelden, samt å betale for lånet av 

Tysværtunet. 
c. 9. trinn må ha en festkomite. 
d. Rektor sjekker opp muligheten for å ta med egne kaker til festen og evt catering fra 

Tysværtunet.  
e. FAU ønsker å gå for skissen til rektor. 
f. FAU ønsker at rektor melder fra hva han trenger hjelp til.  

2. Ny skole 
a. Rektor informerer om at Norconsult foreslår nybygg. 
b. Det blir en politisk sak jan/feb 2020. 
c. Byggetiden blir ca 2 år, og det er skissert en mulig oppstart 2023. 
d. Planen er 6 paralleller. 
e. Dersom det blir gjennomslag for denne planen vil elevene kunne bruke det 

nåværende bygget frem til de flytter inn på ny skole. Skolen vil da ikke få bygget det 
klasserommet de mangler til neste års elever. Løsningen kan være at det blir 4 



paralleller, eller at en benytter seg av Steinsvik arena/ klubbhuset til Stegaberg eller 
at det blir 4 paralleller.  

3. Brukerundersøkelser 
a. Skolen har gjennomfører elevundersøkelser og foreldreundersøkelser. Resultatene 

brukes som en del av kompetansehevingen innen læringsmiljø.  
b. Ikke-anonym mobbeundersøkelse (spekter), voksenmobbing (spekter) 
c. Resultatene over tid viser en svak bedring på trivsel, og rødt på elevenes motivasjon, 

arbeidsro og praktisk/variert undervisning. 
4. Tilsyn §9a ved fylkesmannen 

a. Fylkesmannen har intervjuet 2 foresatte og elevrådet.  
i. FAU stiller seg kritiske til at elevrådet blir plukket du. Er dette representativt 

for elevmassen? 
b. Sluttmøtet er 20.11.19 der en får en rapport rundt avvik og frister for bedring.  
c. Fylkesmannen velger ut skoler i forhold til hvilke skoler som har hatt svake resultater 

over tid (for eksempel på mobbing) 
5. Transport/tidsplan for skoledagen 

a. Kolumbus kommer med forslag om nye sluttider (14:10 alle dager – onsdag 13:10) 
b. Skyss må koordineres med barneskolene.  
c. Blir fra januar eller august. 

6. Anleggsperiode 
a. Jobbes mulig frem til påske med å legge nytt løpedekke og kunstgress. 
b. Elever evakueres fra sprengingsområdet. 
c. Rektor tar opp elevenes sikkerhet på byggemøter. 
d. Skolen må ivareta elever som kan bli skremte /ligge i forkant med informasjon rundt 

sprenging.   
7. Innspill fra foreldre: 

a. Vil foreldre møte faglærere til samtaler? Dette har blitt prøvd ut på 10-trinn. 
b. Ønsker mer fokus på foreldremøtene om hvordan elevene har det på skolen 

(klassemiljø) 
c. 9-trinn savner en tilbakemelding på hvordan oppstarten har vært, med tanke på 

urolighetene på trinnet. 


