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Møtereferat fra FAU ved Nordkisa skole  

 

Dato: 13.januar 2020 
Tid: 17.30 
Sted: Nordkisa skole 
 
Tilstede: Linda Sundseth, Steinar Morten, Ingrid Theodorsen, Geir Morten Fonbæk, Jeanette 
Henriksen, Elin Strand Jahren, Lars Nilsen, Kjersti Eggen 
Fraværende: Monica Nilsen, Oe-Kenneth Fonbæk 

 
SAKER: 
Agenda: Del 1av møtet, m/ ledelsen: 
 

• Sak 1: Informasjon fra skolen  
Konsulent på kontor er tilbake i sin 80% stilling. 
 

• Sak 2: Henvendelsen fra FAU om situasjonen på Nordkisa skole besvares 
Tidligere besvart skriftlig, gjennomgås nå muntlig. 
 
Skolen har forståelse for at FAU og foresatte kan oppfatte at svarene gitt av skolen og skoleeier som 
en forsvarstale. Hensikten har vært å peke på det arbeidet som har vært gjort og som er i gang nå. 
Det har ikke vært skolens hensikt å tilbakevise bekymringen som beskrives. 
 
Bemanning og stabilitet: 
Skolen er fulltallige og det er satt inn vikarer til de som har vært sykmeldte over lengre tid. Skolen er i 
2019 tilført 200% ekstra pedagogressurs og 100% lederressurs.  
Spørsmålet om hvordan oppfølgingen av ansatte, spesielt kontaktlærerne er, har blitt gjort grundig 
rede for. Når det gjelder oppfølging og bistand til skolens ledelse har det vært jevnlige drøftinger 
med skoleeier, ressurser til avdelingsleder, innsatsteam starter sitt arbeid i samarbeid med ansatte 
inneværende måned og skolen/ledelsen har fått praktisk bistand til saksbehandling som er 
ressurskrevende. 
Bemanning per 13.01.20: 

- 1.trinn: 200% pedagogressurs 
- 2.trinn: 200% pedagogressurs 
- 3.trinn. 160 % pedagogressurs, 100 % fagarbeiderressurs, 30 % miljøterapeutressurs (inkl. 

pedagog som er sykmeldt)  
- 4.trinn: 310 % pedagogressurs 
- 5. trinn: 146 % pedagogressurs 
- 6. trinn: 146 % pedagogressurs 
- 7. trinn: 146 % pedagogressurs 
- Spesialpedagog/ kurs: 140% 
- Miljøterapeut: 160% 
- Lederressurs på skolen: Økt med 100%, full effekt av denne ventes i 2020. 
- 3 fagarbeidere som fordeles på trinnene. 

 



Læringsmiljø: 
I forrige FAU-møte undret FAU seg over at skolen kunne se bedring en snau måned etter 
henvendelsen. Forbedringen er et resultat av systematisk arbeid over lengre tid. Trygghetssirkelen 
(en metode som personalet kurses i) – det er en systematisk implementering av denne ved KVT, 
samling hver 6.uke med intern oppfølging av miljøterapeut, relasjonskompetanse er et av 
fokusområdene. Opplegget baserer seg på et foreldreveiledningsprogram. Stikkord: Større, klokere, 
sterkere, god. Oppstart våren 2019. 
 

- HINN: Implementering av handlingsplanen: Første samling var i april 2019, felles kommunal 
samling i september 2019. I skolebasert utvikling vil det på Nordkisa skole være fokus på 
foreldresamarbeid. 
 

- Tilsyn: Økt tilsyn etter risikovurdering i uke 44. Videre arbeid: Revidere tilsynsprosedyren. 
 

Skole-hjem-samarbeid: 
- Språkbruk: Det skal tas kontakt med hjemmet der dette oppleves gjentatte ganger. 
- FAU melder om en klar forbedring og tettere kontakt på flere trinn. 
- Personalet har jobbet med foreldremøterutinen i forkant av foreldremøtet, og det er behov 

for revidering av denne. 
- 31.10.19 hadde personalet planleggingsdag med tema foreldresamarbeid. Skolen har en 

målsetting om å tette ulikhetene som foresatte opplever i møtet med skolen, blant annet når 
det gjelder tilbakemeldinger. Skolen jobber for mer likhet i informasjonsflyten på skolen, i 
alle ledd. Dette vil være et fokusområde fremover. 

 
Faglig utvikling: 
Oppklaring av hva som menes med «tidlig innsats»: 

- Økt pedagogressurs på 1.-4.trinn (utover normen) 
- Skolen benytter leseveileder på flere trinn. 
- Kurs i grunnleggende ferdigheter med bakgrunn i kartleggingsprøver (fra våren 2020) 
- Plan for 2019-2020 var/er mer aktiv bruk av ressursteam i arbeidet med lesing, skriving og 

regning for de lavest trinnene – videreføres til arbeidet i innsatsteamet. 
 
 
Status ved skolen, og utfordringsbildet: 

- Bemanning: Fulltallige: 3 av de sykmeldte er erstattet og midlertidig vikar er satt inn for 
nummer 4. Ordinær bemanning i ledelsen. 

- Læringsmiljø: 
o Det oppleves bedre arbeidsro i klasserommene, men skolen er ikke i mål med 

arbeidet. 
o Store ressurser har blitt brukt til «brannslukking» mens man for fremtiden 

ønsker en vridning mot forebygging. 
o Plan for aktiviteter på tvers av trinn skal utarbeides 

- Resultatet fra elevundersøkelsen er klar 
 
Faglig utvikling: Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter/nasjonale prøver – det skal 
legges en plan med innsatsteamet nå i løpet av januar. 

 
 



• Sak 3: Info om innsatsteam: 
Innsatsteam ved Nordkisa skole vil bestå av skolens ledelse, ansatte fra skolen og veiledere fra 
pedagogisk senter. Skoleeier følger opp teamet med jevnlige møter. I perioder vil det være 
hensiktsmessig å knytte til seg annen kompetanse, f.eks. kommunens kommunikasjonsavdeling, 
digitaliseringsenheten eller andre. På noen områder vil det også være ønskelig å benytte kompetanse 
fra foreldregruppen og elevgruppen. Skolen vil komme med informasjon om innsatsteamet før 
vinterferien.  
I desember og januar har det vært gjennomført planleggingsmøter mellom skolen, skoleeier og 
pedagogisk senter. I løpet av januar skal hovedskissen for innsatsen være klar. 
Det skal jobbes med: 
- hvordan sikre kompetanse i hele organisasjonen 
- Tiltak rettet mot enkelte trinn 
- Fagfornyelsen 
- Involveringsstrategi 
- Info ansatte, foresatte, deretter involvering 
 
Fokusområder:  
Lesing og regning 
Læringsmiljø 
Skole-hjem 
System, rutiner, strukturer 
 
  
Del 2 av møtet, uten skolens ledelse: 

• Sak 4: Evaluering gløggservering 
Blide og koselige unger, hyggelig tiltak. Vellykket med musikk (lånte anlegg på SFO)  
 

• Sak 5: Status etter møte 3.trinn  
Det har vært avholdt et møte mellom trinnkontakt, FAU-repr. på 3.trinn og skolens ledelse. Et nytt 
foreldremøte på trinnet gjennomføres 23.januar. 
 

• Sak 6: Søknad om midler til nyttårsball 
Ut fra tidligere vedtatt ordning dekkes ballet med kr 150 per person for 46 personer: 6900,- 
 
 

• Sak 7: Å utarbeide retningslinjer for hva det kan søkes midler om i FAU. 
 
Forslag til statutt for å søke penger 

- 7.trinn gis mulighet til å søke om 50 kr per elev til en sosial avslutningsaktivitet/tur (eks: 
Tusenfryd) dersom det er behov for det. 

- En annen fast støtteordning er bussen til teknisk museum for 5.trinn. 
-  2. og 6.trinn er de som ikke har noen fast tur – Skal det utarbeides forslag til noe her? 

 

• Sak 8: Karneval 
Forslag i forbindelse med karneval: FAU sponser arrangementet med pølser. 
Sjekke med skolen hva slags opplegg det legges opp til, og om det skal serveres noe mer (kaker bakes 
eventuelt av frivillige fra 3. og 4.trinn, jf: aktivitetsplan utarbeidet i september.) 

 



• Sak 9: Kjøreregler/retningslinjer for kommunikasjon i facebookgrupper for foresatte  

Forslag fra skole i Troms. 
 

• Sak 10: SMU-møte 22.januar, innkalling kommer.  
 

 
  
  

 
Neste møte i FAU: Tirsdag 4.februar kl 18-20 
 
 
Nordkisa 
Referent i FAU, Kjersti Eggen 
 
 

 
 
 
 


