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Sted: Nordkisa skole, SFO-rommet 
 
 
 
SAKER: 
 
 
Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor: 
Ikke noe nytt fra rektor. 
 
Sak 2: Referat fra forrige møte 
Referatet fra årsmøtet (årsmøteprotokoll) samt årsmelding er sendt ut til alle foresatte 
på transponder.  
Ingen kommentarer. 

 
Sak 3: Evaluering av høstens foreldremøter,  
-oppfølging av FAU sitt fokus på hvordan vi skal bidra til «det gode foreldremøtet» 
 
I møtene som har vært avholdt nå i høst, greide vi i forkant av møtene å få til et 
samarbeid mellom trinnkontakt, noen av FAU-representantene og kontaktlærer på de 
fleste trinnene, hvor man ble enig om agendaen og organiseringen av møtet. I disse 
foreldremøtene viser det seg at man har truffet med informasjonen og fått til nokså 
god dialog i gruppa, og mellom foreldrene og lærerne, på en måte som mange 
foreldre har gitt uttrykk av at føles både nyttig og bra. 
 
På noen av trinnene har man lyktes i å planlegge noen aktiviteter for voksne og barn 
sammen, som skal skje i løpet av skoleåret i regi av foreldrene, eller satt opp grupper 
med foreldre som skal ha ansvar for hver sine aktiviteter/arrangementer. Det viser 
seg å være vanskelig å få foreldre til å melde seg til ulike «oppdrag» på enkelte av 
trinnene, og man kan nok med fordel sette opp en fordeling av ansvarsområder hvor 
samtlige foreldre må trå til i ett eller annet, fremfor at noen få frivillige skal melde seg.  
 
Det er nå på alle trinn opprettet en klassekonto for frivillig innbetaling, og det har etter 
å ha blitt undersøkt forskjellige måter å organisere klasseøkonomien på, blitt tatt en 
avgjørelse på at dette er den praksisen som er den enkleste å administrere. 
 
På noen av trinnene meldes det om en god oppstart hvor gode rutiner er på plass, 
mens det på noen trinn er ustabilt både i bemanningen og stilles spørsmål rundt 
arbeidsmiljø, sosialt miljø og faglig utvikling. 



Det som også har kommet frem i foreldremøtene er at det blir for lite tid til faglig 
arbeid, for mye tid går med til å få arbeidsro og rydde opp i elevsaker og problemer 
knytta til det sosiale samspillet. Det er bl.a stor forskjell på hvordan klasseledelse 
utføres, og det virker svært personavhengig. Dette mener FAU at det MÅ gjøres noe 
med. Denne praksisen (klasseledelse) må forbedres og samkjøres på skolen, slik at 
elevene opplever de samme forventningene fra alle voksne. Vi kommer til å 
oppsummere vår bekymring rundt dette i et brev som er en videreføring og redigering 
av et arbeid fra i vår angående de samme tingene.  
 
 
Sak 4: Søknad om midler til nyttårsball 

Vi er enige om at ordningen fra og med i år er at FAU støtter nyttårsballet med kr 
150,- per elev. Dette er det som blir rettferdig i årene fremover når størrelsen på 
trinnene varierer. 
 

 
Sak 5: Karnevalet jf.aktivitetsplan skole-hjem-samarbeid 

Er foreløpig uavklart fra ledelsens side med tanke på tidspunkt og i hvor stor grad 
planleggingen skal ligge på skolen eller på foreldrene. FAU er av den formening at 
det er viktig både med noe å glede seg til OG at det faglige trykket skal økes og 
holdes oppe hele tiden. Det ene trenger ikke å gå på bekostning av det andre, men 
kan tvert imot ha positiv effekt på motivasjon og ikke minst det sosiale miljøet på 
skolen. 

 
 
Sak 6: Temakveld jf.aktivitetsplan skol-hjem-samarbeid 

 Rektor er positiv til dette. Vi ønsker gjerne en ekstern foredragsholder, og det må (i 
samarbeid med skolen) gjøres en grundig jobb med å finne/ bestemme et aktuelt 
tema og en god formidler. Vi ønsker et arrangement med godt fremmøte som kan gi 
oss både inspirasjon, kunnskap og et løft eller en oppvåkning for å forstå hvor stor 
betydning foreldreengasjement faktisk har for barnas utvikling, barnas skolehverdag, 
skole-hjemsamarbeid og hjem-hjem-samarbeid. Temakvelden er sannsynlig at vi 
gjennomfører i vårsemesteret. (Ikke i november som først tenkt). 
 
 
Sak 7: Tv-aksjon jf.aktivitetsplan 

Arbeidsgruppe er nedsatt, men engasjementet rundt dette er ikke så stort som 

ønskelig på det aktuelle trinnet. 

 
  
  

 
Neste møte i FAU: 12.november kl 19 
 
 
Kjersti Eggen 
Referent i Nordkisa FAU 


