
  

Protokoll FAU møte, Sysle skole  

Dato  27.09.17  Tid  19.30-21.00 Leder  
Sekretær   

Cecilie Hilsen  
Sara M. Hansson 

 

Tilstede: Signe Marie Rishovd, Vibeke Kalager, Tine Hilsen Eggen, Marianne 

Pedersen, Lena Liljedal Torgersen, Grete Valstad, Anne Marit Ingvoldstad, 

Cecilie Hilsen, Kari-Merete Sandbraathen, Ellen K.K. Jepsen og Sara Hansson 

 

SAKSLISTE   
Sak  Tema  

 Gjennomgang av referat forrige møte 
Godkjent 

1   Konstituering av FAU 
Leder Cecilie Hilsen 
Nestleder Marianne Pedersen 
Kasserer Signe Marie Rishovd 
Sekretær Sara M. Hansson 
 
Øvrige; Bjørg Lindvåg Krøkemo, Linn Marlèn Thorvaldsen, Grete Valstad, 
Lena L. Torgersen, Tine Hilsen Eggen, Vibeke Kalager, Raymond Aanrud, 
Signe Marie Rishovd, Ellen K.K.Jepsen, May Ingela Hope, Hege Viddal 
Rønning, Kari-Merete Sandbraathen og Karin Anita Berget 

2 FAU sitt arbeid.  
Informasjon ved rektor og drøfting i gruppa. FAU er et styre valgt av foreldre 
for å tale foreldrenes sak ovenfor skolen, men også ovenfor politikerne. 1.-
4. klasse representerer også SFO. FAU tilrettelegger for aktiviteter 
klassevis og for hele skolen.  
Leder og nestleder sitter også i SU 
Leder sitter i kommunalt FAU  
Rektor må ikke være med på FAU møter, men FAU kan velge å ha 
vedkommende tilstede i deler av, eller hele møter.  
Vi kan også bruke hverandres erfaringer som FAU-kontakter. Det kom frem 
noen forslag til aktiviteter som kan brukes klassevis: 
-Skøyter  
-Spillekveld 
-Hovdekollen 
 
Møteplan for skoleåret -se neste sak 

  



3 Plan for skole-hjemsamarbeid 
Det er utarbeidet en oversikt over samarbeid mellom skole og hjem. Dette 
for at det skal være lettere å vite hva slags ansvar man har på hvilket trinn. 
Her er også oppført FAU’s møtevirksomhet. Denne planlegges å legge ut 
på nettsiden 

4  Julegudstjeneste 
Vi drøftet frem og tilbake hvorvidt det skal holdes julegudstjeneste 
annethvert år eller hvert år. Det ble lagt frem forslag om å feire andre 
høytider (fra andre religioner) de årene det ikke er julegudstjeneste.  Rektor 
redegjorde for alternativ undervisning denne dagen. FAU ønsker at 
opplegget skal komme tydeligere frem når foreldrene/barna skal velge. 
FAU’s flertall mente til slutt at så lenge det gis et alternativ til kirken, vil vi 
gjerne ha gudstjeneste hvert år. Dette skal være et økonomisk spørsmål 
pga transport, men det kommer frem at det finnes midler det kan søkes på 
for å dekke transporten.  
 

5  Informasjon ved rektor  
-Det er sendt ut takkebrev til sponsorene for skolegenserne 
 
-Tilstandsrapporten 2016/17 viser at skolen generelt sett er over 
landsgjennomsnittet. Det kommer frem at det er et sterkt skole-hjem 
samarbeid, god trivsel og et trygt miljø. Skolens ledelse har satt i gang tiltak 
på de områdene det ikke er toppscore.  
 
-Gapahuken har behov for nytt tak. Sara tar kontakt med Tom og Kjell 
Vidar, og legger frem alternativer m/ budsjett på neste møte.  
 

6 Eventuelt 
-Det fremmes ønske om kort dag fredag istedenfor tirsdag. Rektor 
informerer om at dette ikke lar seg endre pga kommunale vedtekter.  
 
-Neste møte er det ønskelig å ta opp igjen TINE-valget 
 
-Kari finner ut hvor mye kake FAU må beregne til forestillingskafèen. 
 
-TL-nominasjon; Dagens nominasjon/valg av TL har forårsaket uheldige 
situasjoner. Det er mulig for èn og samme elev å bli valgt mange ganger 
etter hverandre. Nominasjonen gir rom for å kun fremme de «populære», 
hvilket gjør at andre ikke får komme til, selv om de har de kvalifikasjoner 
som søkes etter. FAU har følgende forslag: 
       -innføring av karantenetid dersom man er valgt i to perioder 
       -ønske om mer info til foreldre i forkant av nominasjonen  
       - oppheve kjønnskvotering i klasser der det er overvekt av et kjønn 
       -få info om hvordan det gjennomføres på andre skoler 
       -Konferere med Grete Anita før neste FAU-møte 
       -stemmeresultater skal være anonyme 
        
 
 
 
 



 
-Hvor ble det av klassens time? FAU ønsker at rektor tilser at alle elever har 
mulighet for å ta opp ting i sin klasse før elevrådsmøter. Klassens time er 
ifølge Anne Marit ikke lenger fastsatt av UDIR, men opp til hver enkelt lærer 
å finne tid til. Hun er pådriver for at sine ansatte skal prioritere dette. Hun 
informerer også om elevrådets postkasse, hvor alle kan putte saker til 
elevrådet opp i.  
 
-Det er ønskelig å ha mer fokus på «Seksuell helse». Vi drøfter om det er 
riktig eller galt å skille gutter og jenter i slik undervisning. Rektor informerer 
om at de starter i 3. klasse, og at det er et eget opplegg for 5.klassingene. 
FAU ønsker at det ikke bare skal være egne opplegg, men at dette også 
skal tas opp der det faller seg naturlig. Vi ønsker å invitere helsesøster på 
neste FAU-møte 
 
-Er det greit med mobil på skolevei? Det er ikke lov på bussen, men vi 
klarer ikke forhindre at barn går og knotter på skoleveien. FAU står delt i 
denne saken. Ingen konklusjon hittil 
 
-Skal skolen involveres i en sak mellom elever på fritiden? Et spørsmål vi 
føler må drøfte videre. 

  

 

Ref. Sara M. Hansson   
 


