
Referat møte den 25. november. 

Tilstede: Espen 4b, Vegard 5b, Ann Kathrin 1a, Marie 2b, Bardha 3b, Anne 2a, Ingunn 5a, Marit 
4a, og Jenny 6b, 

Meldt forfall: Thomas 7a, Sadaf 6a, Anja 3A, Jonas 7B, Silje 4C, Tariq 1C 

 
 

1. info fra rektor og AKS – 30 minutter: 

Oppfølging av foreldremøtene (bestilling fra FAU) 

Vi tar kontakt med rektor etter evaluering 

Espen kontakter klassekontakter og FAU for evaluering av førmøter. 

 

Elevundersøkelsen 2015 

Rektor info: Nå kan man gå inn på skoleporten.no og se undersøkelsen. Hun informerte 
om undersøkelsen. 

Det er ikke mange som svart på undersøkelsen, som svart at de blir mobbet, kun et fåtall. 
Rektor sier at den stemmer med de mobbevedtakene skolen har. Det jobbes mye med dette 
blant lærerne og ledelsen. Skolen opplever at elever og foreldre sier ifra hvis det er noe. 
Resultater på elevundersøkelsen legges ut på skoleporten.no når den er ferdig. 

Trivselsagentene: det ble informert om hvordan det gikk. De som er med på dette er 
fornøyde med opplegget. Krever mye oppfølging av de voksne. Det er skoleassistentene 
som er med og setter trivselsagentene i gang. Nytt valg av nye elever skjer på nyåret. 

 

2. Saker FAU 30 minutter: 

 

skriftlige vurderingen Marit og rektor. 

 

økonomi ved Vegard 

Overskudd sommerfest 
- Mangler faktura fra Roma, men overskuddet er nå 14 707,- Faktura fra Roma vil være ca. 3 500,- 

Gjennomgang av saker vi har støttet 
- Kurs i nettvett for 5 og 7 klasse á 2 768,- 
- Støtte til trivselsledere; 10 000,- 
- Støtte til foredrag fra Marco; 3 000,- 

Gir total saldo: 61 000,- 

Ny rutine på telling 
- Ny rutine er: 

o Det oppnevnes en kontrollteller ved hvert arrangement. 



o Telleskjema som skal signeres av kasserer og kontrollteller er utformet. 

Kortbetaling 
- Forslag om å skaffe en iZettle konto slik at vi kan ta betalt med kort på alle arrangement. 
- Koster 2,75% per transaksjon 
- Enklere 
- Mindre kontanter 
- Vedtak; vedtatt, Vegard sjekker pris og modell. 

Lekser på skolen, en diskusjon om alternativer til lekser.  

Tilbakemelding fra lærerne neste møte. Foreldre levere liste til skolen om hva vi ønsker med 
lekser. Diskusjon om å utelate lekser er en annen diskusjon. Først ønsker vi å se på hvordan 
leksene kan forbedres gjennom de elementene som kommer frem fra lærere og foreldre. 

- Oppfølgingslekser eller forberedende 
- Mange opplever at det er vanskelige lekser 
- Blir lekser gjennomgått av lærerne? 
- Hva skjer med alle arkene som elevene får i lekser? Blir de levert inn og gjennomgått? Foreldre 
opplever at de ligger lenge i sekken. 
- Hvor lenge skal elevene sitte med leksene? Hører at det er elever som noen ganger sitter i opp 
til 2 timer. 
- Ukeplan – dagsplan 
- Kan og må lekser 

Inndeling i FAU grupper – 40 min 

 Det var ingen inndeling denne gangen heller. Med fravær av nøkkelperson i 
arrangementgruppen samt konstuktive diskusjoner om lekser og elev vurderinger gjorde at 
vi nedprioriterte gruppeinndelingen.  

 

3. eventuelt: Ingen saker.  
Ingen 

 

Referat: sammensatt av fler: Marit, Ingunn, Jenny, Vegard, Rektor og Espen. 

 

 


