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Til medlemmene av FAU 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I FAU  

Tid: Onsdag 13.november    Kl. 18:30 

Sted: Personalrommet på barnetrinnet 

- Dersom du ikke kan møte, må du be din vara komme i ditt sted.  
 

 

Saksliste: 

Sak 9/19-20:  Orientering om Spekter undersøkelsen  

Sak 10/19-20:  Rådmannens budsjettforslag 

Sak 11/19-20:  Juleavslutningen 

Sak 12/19-20:  Eventuelt 

 

Fjære barneskole,  

 

Trine Larsen 

Enhetsleder/rektor 

  



Referat fra FAU møte 13.11.19 

Til stede: Steffen Salvesen (6a), Karin Rosåsen (7b), Maren Pedersen (1b), Eli Eriksen (2a), Bjørn 

Sæther (4c), Knut Lia (1a), Evi Gruer Larsen (4a), Christian Bjørke (2b), Glenn Kåre Håland (3a), Jenny 

(7a), Anne Marit Beisland (4b), Laila Ommundsen (3b). Åse Auestad (6b)   

 

Sak 9/19-20: Orientering om spekterundersøkelsen 

Har fått forbud mot å bruke undersøkelsen. Har også måttet slette data fra tidligere. Verktøyet har 

vært viktig for å jobbe med trivsel og læringsmiljø. Venter på en avklaring, men regner med at den 

kommer tilbake, om enn i endret form.  

Datatilsynet har innsigelser mot innholdet i undersøkelsen, problematiserer konkrete spørsmål i 

undersøkelsen.  

Skolen jobber aktivt videre med skolemiljø selv om spekter er lagt på is. Elevundersøkelsen, 

personalet jobber med skolemiljø i fellestid, har ukas fokus i hver klasse, trivselsleder, fokus på skole-

hjem samarbeid (lav terskel for å si i fra) og ulike samlende arrangement på skolen både i regi av FAU 

og skolen (fellessamlinger i vikhallen, juleavslutning og sommerfest).  

 

Sak 10/19-20: Rådmannens budsjettforslag  

Christian ønsker innspill til høringsuttalelsen som FAU skal skrive.  

Mulighetene og ikke begrensningene som overordna fokus. Kort og konsist. Sak, ikke følelser.  

 Flytting av skolen 

 Det blir foreslått å fokusere på både å beholde barneskolen, og få nytt bygg. Tallene til 

Maren tydeliggjør at dette er det eneste riktige.  

 Viktig å få frem tallene til Maren og det faktum at flere store kutt allerede er gjort.  

 Det er ikke justert for merforbruk, ikke tatt med for ombygging på Fevik og transport m.m. 

 Hvordan skal vi møte det med ledig kapasitet på ungdomsskolen?  

 Skolevei, viktig å problematisere transportperspektivet på flere måter  

 Folkehelse og nærskole fokus (Andrea Lied sitt innlegg som utgangspunkt) 

 Delte meninger om man vil ha 1-10 eller 1-7 klasse. Vi kan ikke mene noe om dette, men 

presentere mulighetene som ligger der både for det ene og det andre. Må synliggjøre at det 

lønner seg å bygge nytt og at ungdomsskolen ikke er hensiktsmessig.  

 Utearealet på Fevik er for smått ifht. lover og krav 

 Skolepakke 3 – er et godt dokument for vår del, bruke det aktivt som referanseskriv i 

høringsuttalelsen 

 Nærhet til skole er et premiss for flere av boligfeltene i område, uten den faller disse på 

stengrunn 

 Ungdomsskolen er i tilstandsgrad 2, noe som underbygger at det ikke er langsiktig å flytte inn 

der  

 Redusert bruk av ikke-pedagogisk personell. I hovedsak snakk om reduksjon av de som 

jobber i skolen, ikke SFO.  

 Økt betaling i SFO. Vil skade de svakeste, er problematisk. Man vil sitte igjen med et dyrere 

tilbud, men dårligere tilbud. 



 

 

Det ble snakket om at alle bør gi beskjed til foreldrene om 17.desember, ønsker litt støy og bråk 

utenfor rådhuset på dagen de skal stemme. Det ble ikke bestemt noe endelig rundt dette, men vi kan 

vel si at folk oppfordres til å møte.  

  

Sak 11/19-20: Juleavslutning 

Alle gir beskjed til sine kontaktlærere om å informere foreldrene om å møte og hva de skal gjøre. Alle 

foreldrene skal bli bedt om å møte opp.  

 

Sak 12/19-20: Eventuelt 

Omvendt julekalender 

- Vi fortsetter med det og pengene går til House of the Heroes.  

 

 Stine Sofie senteret: Det etterspørres om det er en plan for når de kommer, slik at man sikrer 

at alle klassene får dette opplegget.  

 Det blir stilt spørsmål om pc-dekning på skolen. Det er en del bærbare pcer, men noen 

stasjonære pcer er gamle og bruker lang tid på oppstart.  

 


