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SAKER: 
 

• Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 
Det er ikke noe nytt fra rektor, men vi har fått svar på bekymringsbrevet som hadde svarfrist 
29.nov. Se sak 3. 
 

• Sak 2: Referat fra forrige møte: 
Referatene legges nå fortløpende på skolens kommunale nettside. 
 

• Sak 3: Svaret fra skolens ledelse og områdesjef på vårt bekymringsbrev 
FAU har fått svar på brevet vi sendte til skolens ledelse, områdesjef og kommunaldirektør, 
og tar en gjennomgang av dette. 
 
Bemanning: Utlysninger og søkeprosess – skolen følger resten av kommunen. 
 
Lærertetthet: Tallene ser bra ut i teorien, men sier ikke noe om den faktiske situasjonen på 
skolen i hverdagen uke for uke med sykefravær og sykmeldinger. 
 
Vi skriver i vårt brev om en ustabil og uforutsigbar bemanningssituasjon: Tallene det 
opplyses om sier ikke noe om dette, og vi savner at dette kommenteres. Hva gjøres på 
skolen for å sikre stabilitet? Det hjelper lite at nye tilsettes hvis de forsvinner igjen etter kort 
tid. 
 
Godkjent utdanning: Her får vi en oppdatering som viser at situasjonen har endret seg siden 
2017-18, noe som er positivt. 
 
Vi får vite at det gjøres noe for å ivareta kontaktlærerne. 
I brevet fra FAU har vi også spurt om skolens rektor får den støtten hun trenger, noe vi ikke 
får svar på. Vi etterspør derfor på nytt om rektor får den oppfølging og veiledning hun 
trenger fra sine overordnede. 
 
Ledelsens svar på vår bekymring rundt skole- og læringsmiljø: Vi får en redegjørelse for 
hvordan det nå jobbes både på kommunalt nivå, og noe om hvilke tiltak som gjøres på 



skolen. Vi foreslår videre at en intern trivselsundersøkelse burde gjennomføres hvert år på 
alle trinn (med intervju av de minste) på skolen.  
Det er litt tvetydig at det har gått kun en måned fra skolen mottok brevet til vi får til svar at 
«det er endring», noe som kan oppfattes som lite selvkritisk. Vi etterlyser en plan for 
aktiviteter på tvers av trinnene, og vil minne om at vi fremdeles venter på svar fra skolens 
ledelse angående karneval. 
 
Angående språkbruk: FAU på vegne av foreldrene ønsker innsikt i skolens handlingsplan her, 
slik at vi kan bistå skolen i dette arbeidet. Vi er avhengige av tett kommunikasjon med 
kontaktlærer i disse sakene og ønsker at det er lav terskel for å ta kontakt med oss 
foreldrene. Vi trenger en tett dialog om hvordan barna våres oppfører seg på skolen, slik at 
vi kan gjøre vår oppdragerjobb. Det skal sies at det på flere trinn merkes en endret praksis i 
siste semester med hyppigere kontakt skole-hjem, lavere terskel fra skolen sin side, noe som 
er positivt. 
 
Vi har en jobb å gjøre når det gjelder foreldreengasjement. FAU må jobbe med å bedre 
rutinene på hvert trinn når det gjelder organisering av aktiviteter gjennom året for barn og 
foreldre og viktigheten av dette. Organiseringen hvor alle settes opp på en aktivitet, etter 
4.trinns mal, anbefales. 
 
Faglig utvikling: Vi ønsker mer utfyllende svar når det gjelder hva som menes med tidlig 
innsats.  Positivt at kartleggingene brukes til å avdekke hva elevene strever med og videre 
tiltak (m.a.o. det de er ment til, og ikke først og fremst til måling eller sammenligning). Vi er 
svært positive til teamet fra pedagogisk senter som skal på banen etter nyttår. 
 
Det vi savner i svaret fra ledelsen er mer refleksjon rundt foreldrene sine bekymringer, at 
skolen også nyanserer og er ærlige og ser på hvilke punkter som skal jobbes videre med. Alle 
punktene i brevet vårt er svart på, men vi oppfatter det i større grad som en forsvarstale enn 
«selvransakelse» og stiller oss noe undrende til om den faktiske situasjonen forstås. 
 
Vi ønsker å ha med rektor på neste FAU-møte for å ha en videre dialog om bekymringene 
våre, og svaret fra ledelsen og kommunen. 

 

• Sak 4: Saker fra KFU: 
Informasjon om budsjett og gjennomgang av nasjonale prøver. Det ble kommentert at det er 
for lite penger i skolen. 
 

 

• Sak 5: Evaluering julegrantenninga: 
Positivt med mye folk! Til neste år: Tre dunker med saft, tre dunker med gløgg. Bra at nissen 
kom på innsida av butikkbygget og ikke mot bilveien. Neste år lager vi en bedre kø. FAU 
synes det er hyggelig å hjelpe til, men vil ikke ha hovedansvar for arrangementet. Grunnen til 
at arrangementet er klokka 18 er fordi korpset skal spille og må koordinere med andre 



spilleoppdrag denne dagen. I år var det dessverre for kaldt for korpsets instrumenter, så de 
måtte avlyse. 
 

• Sak 6: Servering av gløgg på skolen: Se egen arbeidsliste. 
  
  

 
 
Neste møte i FAU: 13.januar 2020 kl 17.30 
 
 
Kjersti Eggen 
Referent i FAU 
 
 

 
 
 
 


