
REFERAT FAU-MØTE 07.11.16 

 

Disse møtte: Inger Lise Unhammer, Marte Fjellheim Svihus, Tone Marie Nærland Fjellheim, Per Kåre 

Fuglestad, Linda Rangen Søyland, Elin Malmin, Lisbeth Haugen, Anita Bø Helleren og Marit Helene 

Brundland. Helge Håland var invitert med på siste delen av møtet. 

 

Meldt forfall: Jeanette Vigrestad Tuen 

 

Saker: 

Sak 9: Godkjenning av innkalling og sakliste  

Anita tar opp noen layout endringer med Vibeke.   

 

 

Sak 10: Mobiltelefon bruk på skulen «ungdomskule elevar», skal me foreldra koma med 

retningslinjer?  

Skolen ønsker å benytte mobil i undervisning. Det ser FAU kan være nyttig. 

PC-bruk har tydelige regler for hvilken bruk som er tillatt. Har en like tydelige regler for mobilbruk? 

Det bør ikke være mulig å ta mobiler med inn i garderober i forbindelse med gym og svømming. Hva 

skjer om en bryter disse reglene? FAU ønsker at elever får umiddelbare konsekvenser på brudd. Hva 

sier elevråd og lærere om dette?  

 

 

Sak 11: Er me samd i at ungdomsskule elevane skal tvingas til å eta i kantina til Vigrestad 

Storskule?  

Det handler ikke nødvendigvis om å tvinge noen til å spise i kantina. En har ulik undervisning i ulike 

rom, og mat spiser en som hovedregel i kantina. Om noen elever trenger ekstra tilrettelegging så tar 

en kontakt med kontaktlærer og lager en avtale som kan fungere.   

 

 

Sak 12: Trivselsleder.no med Kjetil og Kjartan, invitere Kari Snartemo programansvarlig i Rogaland 

og Hordaland? Gjerne sjå i linken: http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/  

En av FAU sine oppgaver er å jobbe for å fremme det psykososiale miljøet på skolen. Kan en 

arrangere kurs for foreldre. Kan skolen være med på å tilrettelegge for at en kan finne venner på 

tvers av trinn? Det er små klasser og dermed kan det for noen være vanskelig å finne venner i 

klassen. Uteskule på tvers av trinn som er nær hverandre i alder?  

Vi ser videre på dette på neste møte. 



Sak 13: «Partnerskap mot mobbing» litt informasjon etter møtet som var 6.10 og 20.10.16  

Anita informerer om hva som er gjort så langt. Det jobbes med å utarbeide et slagord. En gruppe 

jobber med tekstutforming. 

En har invitert en artist. Om vedkommende kan blir det et arrangement i Ogna hallen klokka 17.00. 

En jobber med å få ta i noen som kan snakke. En må tenke på at det er et stort aldersspenn på 

tilhørerne.  

 

Sak 14: Utdanningskonferansen 2016, litt info etter deltakelsen.  

Anita deltok. Det var rettet mot lærere og rektorer. Trond Giske vil ha tiltak inn tidligere i forhold til å 

jobbe mot mobbing. Ressurser inn i barnehage – mobbing starter her. Relasjonsbygging lærer og 

elev.  

 

Sak 15: Kva oppgåver og pliktar har dei som stiller med verv i skulen, FAU, klassekontakt osv.? Se i 

link: http://www.fug.no/foreldre-og-skolen.  

Tydelighet i fht 2 klassekontakter og en FAU representant. Skriftlig informasjon om hva som 

forventes i de ulike vervene! Ta opp i SU/SMU. Hva ønsker lærere av foreldrekontakten? 

Anita og Linda lager et forslag om fordeling av oppgaver. 

Informasjon på foreldremøte – en informasjon om fag – foreldreveiledning. 

Hvem er foreldrekontakter i de ulike klassene? Informasjon på hjemmesiden til skolen? 

 

 

Sak 16: Er handlingsplanen mot mobbing ved Ogna Skule utfyllande nok? Den skal evaluerast i 

mai/juni 2017. Bør me allereie begynna å sjå på den for å koma med konkrete innspel i 

evalueringa, skal me laga eiga arbeidsgruppe for å sjå nærare på denne saka? Link til Ogna Skule sin 

handlingsplan: https://www.ha.no/artikkel.aspx?MId1=163&AId=160 og sjå eksempel på 

handlingsplan på linken under: 

http://odda.barneskole.odda.no/files/2014/09/handlingsplan_mot_mobbing.pdf  

Tar opp på neste møte. 

 

Sak 17: Post «Skolegenser»  

Tar opp på neste møte. 

 

Sak 18: Diverse elevrådsak «om ungdomskule elevar kan få gå å handla på Coop/ øvrige butikkar i 

storefri»?  

Tas opp på neste møte. 

 



Sak 19: Enkelte elevar mistrivast å ta bussen da det er stygt språk og uro på bussane, skulle me 

foreldra/ andre frivillige vaksne hatt vaktordning på bussane eller haldeplassane? Fint om dykk 

lyttar til ungane om dei fortel noko om kva dei opplever. Rektor informerer noko om kva tiltak/ 

arbeid dei har satt i verk.  

Info på buss og hvilke tiltak skolen har satt i gang: 

- ny og større buss er satt inn til Sirevåg. 

- bussbytte på Brusand.  

Buss fra Brusali («Bøbussen») stopper på Brusand og barna går over på Kvassheimbussen. 

«Bøbussen» går videre til Stokkalandsmarka. Alle elevene skal sitte på bussen før de kjører.  

Kolumbus har satt opp 3 ruter for å dekke skyssbehov for Ogna og Stokkalandsmarka.  

- bussverter (fra ungdomsskolen) har vester på seg. Skolen har også samtaler med enkeltelever 

utover disse som bidrar med informasjon til skolen.  

- Sikre de yngste elevene ved overgang mellom bussene.  

- Skolen må melde fra til transportselskapet om en opplever  

 

 

Sak 20: Julegudstjeneste, rektor informere om den nye ordninga som er kome med påmelding og 

avmelding.  

- Dette gjøres via Visma systemet. 

- Dette året blir julegudstjeneste for 1.-5.klasse.  

 

 

Sak 21: Eventuelt frå rektor?  

Ingen saker tatt opp. 

 

Sak 22: Forslag til saker en kan ta opp med skolen. 

Ved innflytting i den nye skolen, kan det tilbys til 8. og 9.klasse istedenfor å hyre inn idrettslaget? En 

måte å tjene penger til klassetur. 

 

 

Referent: Linda Rangen Søyland 

 


