
Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole 14. oktober 2019 

Til stede: 

Knut Lia 1A, Maren H.Pedersen (vara) 1B, Aina Myhren (vara) 2A, Christian Bjørke 2B, Berglind 
Smaradottir 3B, Glenn Kåre Håland 3A, Tone Moi Foss-Johnsen 4B, Steffen Salvesen 6A, Åse Auestad 
6B, Jenny Lindstøl 7A, Trine Larsen (rektor). 

 

Fungerende rektor Trine Larsen informerer om at hun har takket ja til fast rektorstilling ved skolen. 
Fagleder stillingen vil lyses ut.  

Sak 1/19-20:      Vedtekter FAU –  
Vedtekter blir gått igjennom ingen innsigelser. 

Sak 2/19-20:      Valg (nestleder, kasserer og sekretær) – 

Christian Bjørke-Leder 

Glenn Kåre Håland- Nest leder 

Berglind Smaradottir –Kasserer 

Tone Moi Foss-Johnsen-Sekretær 

Sak 3/19-20:      Revidering av ordensregler  -  
Ordensreglene ved Fjære barneskole fortsetter som tidligere. 

Sak 4/19-20:      Orientering om skolens arbeid med et godt og trygt skolemiljø. Spekter og 
elevundersøkelsen – 

                            Spekter undersøkelsen gjennomføres nå i høst på 3-4 trinn. Tidligere har det vært 
mulig å reservere seg fra spekter undersøkelsen, det har ikke vært en mulighet i år. 
Spekterundersøkelsen lagres i systemet frem til eleven går ut av skolen 7.trinn. 

                            Elevundersøkelsen gjennomføres to ganger i løpet av skoleåret 2019/20, fordi vi er 
med i satsningen «et godt lag rundt eleven». Høst og vår. Undersøkelsen er for elever 
fra 5-7.trinn. Fjære skole har gode resultater å vise til både i Spekter-undersøkelsen 
og elevundersøkelsen skoleåret 18/19. 2-3 prosent av elevene oppgir å bli mobbet, 
mot landsgjennomsnittet på ca. 6%. 

                           Ansatte jobber med skolemiljø i fellestid gjennom hele året. 

Sak 5/19-20:      Agenda Kaupang rapport –  

Skolen har blitt forespeilet at rådmannen går for agenda kaupangs forslag i sitt budsjett forslag.  
FAU må stå samlet for å bevare Fjære barneskole.  

Sak 6/19-20:      FAU informere klassene om juleavslutning i Vik-hallen (rigging / rydding)  
Onsdag 11.desember. Oppgaver blir sendt ut via visma.  

 

Sak 7/19-20:  Forslag til FAU møter 2018-2019.  –  

14.10.19  

09.12.19 + SU møte 

03.02.19 

25.05.19 +  SU møte 

 



 

 

 

Eventuelt:  

-Søknad fra elevrådet om penger til lekeutstyr til alle klasser på 7642,50. FAU sier ja til søknaden.  

-Spørsmål om kutt i bemanning ved skolen/SFO: 
Rektor informerer om at det er kuttet nesten 10 årsverk ved skolen, dette har vært nødvending for å 
«normalisere» bemanningen ved skolen etter skolesaken. Skolen følger lærenormen.  

- Endre tidspunkt på 17.feiring ved Fjære barneskole, saken tas opp igjen på FAU møte i februar.  

 

Referent Tone Moi Foss-Johnsen 

 


