
Referat fra FAU møte 19.09.16. 

 

Disse møtte: 

Inger Lise Unhammer, Marte Fjellheim Svihus, Janne Berge (vara for Tone Marie Fjellheim),     

Jeanette Vigrestad Tuen, Per Kåre Fuglestad, Linda Rangen Søyland, Elin Malmin, Lisbeth Haugen,   

Anita Bø Helleren og Marit Helene Brundtland. 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling som sendes ut må legges ved som PDF format. 

 

Sak 2 Partnerskap mot mobbing 

Baste Sudmann og Liv Lende Olsen informerte om «Partnerskap mot mobbing» 

FAU ønsker at skolen inviterer med frivillige organisasjoner i det videre arbeidet. Et samarbeid med 
barnehagene er også ønskelig. En ønsker at bygda jobber sammen og at elevene møter det samme 
fokuset mot mobbing både på skolen og i fritida. Skolen inviterer til første møte. En ønsker en 
storsamling hvor en markerer starten på dette samarbeidet.  

 

Sak 3 Valg av nytt styre 

Leder: Anita Bø Helleren 

Nestleder: Tone Marie Nærland Fjellheim 

Sekretær: Linda Rangen Søyland 

 

Sak 4. Valg av representanter til SU/SMU 

SU: Anita Bø Helleren og Tone Marie Nærland Fjellheim 

SMU: Anita Bø Helleren, Tone Marie Nærland Fjellheim, Marit Helene Brundtland og Linda Rangen 
Søyland 

 

Sak 5. Nye Ogna skule – Helge informerer 

Prosjektet er i rute. Det er avklart hvordan ting skal være. Byggestart i løpet av et par uker. Starter 
med å sette opp brakker til arbeidsfolk. Det skal graves rør fra fylkesvei 44 og opp til arbeidsbrakkene 
og den nye skolen. Skolen har oppfordret byggeansvarlig til at dette blir gjort i løpet av elevenes 
høstferie, men har ikke fått dette bekreftet. 

Uteområdet som er planlagt vil bestå av en rampe (nedsenket betong bowl), edderkopp klatrenett, 
ballbinge, leskur med diverse aktiviteter mellom skurene. Utearealet hvor brakkene står i dag vil 
ferdigstilles i løpet av våren 2018.  

 



Sak 6. Nytt transportselskap – hvordan har oppstarten vært? 

Det er kommet tilbakemeldinger fra elever og foreldre om at det er elever som må stå på bussen 
mellom Sirevåg og Ogna. Om dette fortsetter må skolen eventuelt gå inn og styre hvem som får følge 
bussen. Tilbudet er estimert etter antallet elever som har rett til skyss. 

Merking av bussene etterspørres også. Da blir det lettere for elever å komme seg på riktig buss. 

Det vil legges ut oppdaterte rutetider på nettsiden til skolen. 

Om det er noen ting en som foreldre reagerer på med tanke på skoletransporten bør en ta direkte 
kontakt med skolen og så tas det videre derfra. 

 

Sak 7. Vennebenk 

Det er kommet et innspill om vennebenk på skolen. 

Skolen har trivselsledere fra 5.klasse. De skal sørge for å tilby aktiviteter i matfriminuttet og ha et 
ekstra ansvar for å inkludere alle. Det ble kjøpt inn utstyr til dette i fjor og skolen kan kjøpe inn noe 
mer utstyr ved behov.  

Hva med trivselsledere på Vigrestad – er det det? Det poengteres at aktivitet skaper samhold.  

Det er mer å finne på på Vigrestad i utgangspunktet: slåball, fotball, kanonball og volleyball. 

Ungdomsskoleelevene får være inne i friminuttet om de ønsker det.  

 

Sak 8. Spørsmål til ledelsen: 

Er det nok vakter ute i friminuttet? 

Det er ingen retningslinjer på antall vakter i friminutt utover at det skal være forsvarlig. På Ogna har 
en 3 vakter i hvert friminutt, i tillegg til at noen elever får en tettere oppfølging i friminuttene.  

5.klasse er faddere for 1.klassingene, men har ingen faste oppgaver i forhold til de i friminuttene.  

Vaktene er godt synlige med vester.  

 

Sak 9. Saker til neste møte: Diskutere mobilbruk på ungdomsskolen 

 

 

Referent Linda Rangen Søyland 

 


