
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Onsdag 03.02.2021. kl. 19.30-21.30 

Sted: På Teams 

Til stede: Laila Owren, Berit Melbø, Einar Amsrud, Steinar Grue, Tina Hauer Hansen, Caroline 
Bræin Klette, Hanne Carlsson, Kirsti Jacobsen, Jannicke Walle Hjørungdal, Kristin Lillemo-
Thorud 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

Info fra rektor 

Nasjonale prøver 

Det gjennomføres statlig kartleggingsprøver fra 1.-4. trinn 

Nasjonale prøver gjennomføres for elever ved 5., 8. og 9. trinn 

Nasjonale prøver er en underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet 

Mer om Nasjonale prøver kan leses på Udir.no 

Det skal ett eller to år til for at resultatene skal kunne vise utvikling og bedre kunne 
sammenlikne resultatene 

Hvordan bruker skolen resultatene fra Nasjonale prøver? 

- Skoleeiernivå 
- Skolenivå 

o Hvorfor er resultatet slik det er? 
o Hvordan kan det følges opp? 

- Trinnteamet 
o Reflekterer over resultatene på teamet og sammen med ledelsen 
o Noe som er positivt. Noe som er bekymringsfullt. 

- Dialog med foreldre og elever i utviklingssamtaler 

Lærerne gjennomfører også de Nasjonale prøvene og reflekterer over faglig nivå og om 
de har rett fokus.  

Resultatene sees også opp mot sosioøkonomiske forhold. Hvor mye bidrar skolen med i 
forhold til læring, dette kan sees ut ifra disse resultatene. 



Foreldremøter 

Alle foreldremøter denne våren må gjennomføres digitalt, refererer til retningslinjer fra 
Kommuneoverlegen. 

Ønske fra FAU om at møtene avholdes klassevis.  

Innspill på tema: 

- Hvordan fungerer covid – 19 hverdager på skolen? 
- Få et lite innblikk i skolehverdagen til elevene. 
- Ønske om å få et innblikk i foreldregruppa i klassen. Lettere å kunne ta en telefon om 

det skulle være utfordringer/uenigheter mellom barna. 
- Kort informasjon fra ledelsen, eventuelt gjennom korte videosnutter 
- Nettvett og nettbruk 

2/21 Trafikksikkerhetsutvalg 

Ett par kontakter fra foreldregruppa og ett par kontakter fra lærerne tenkes bør sitte i et slikt 
utvalg 

Laila sjekker ut med andre skoler om hvordan de har organisert et trafikksikkerhetsutvalg og 
hvordan de har jobbet. 

Det bør defineres noen mål for denne gruppa 

3/21 Info fra KFU og SU 

Det er ikke avhold møte i SU siden forrige FAU møte 

Kort referat fra KFU. 

- Opplæringslovens paragraf 9A 
o Stine Tønnevold SLT koordinator hadde en presentasjon i forhold til ting som 

skjer i byen.  
- Referat fra møtet foreligger ikke per dags dato.  

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

Ingen saker 

Nye saker 

Ikke noe innmeldt 

Pågående saker 

Sosiale medier og nettvett 



- Steinar sjekker ut ulike muligheter rundt tema 

Status Skogen med det rare i 

Utsettes til neste møte 

Status Klatreveggen 

Utsettes til neste møte 

Eventuelt 

Undervisning på 1. trinn 

- Leken bør få større plass i skolen 
- Den nye læreplanen har større fokus på lekbasert læring 

Skole – hjem samarbeid 

- Foreldreundersøkelsen avdekket ikke avvik eller dårlige resultater rundt tematikken 
skole-hjem samarbeid 

- Det ses på en gang til før det tas beslutning på hvorvidt en arbeidsgruppe skal 
nedsettes eller ikke. 

Spørsmål om alle trinnene kan slutte samtidig på fredager kan ikke påvirkes, en 
bestemmelse vedtatt i kommunen. 

Lekser på Showbie 

- Oppleves som litt uoversiktlig 
- Laila tar tema med lærerne som kanskje kan gi litt informasjon på foreldremøtene 

Ustabilitet på 4. trinn og spørsmål om lærerkabalen er bestemt for kommende 5.trinn 

- Skolen prioriterer stabilitet, men må gjennomføre noen lærebytter på enkelte trinn 
- Har foreldrene bekymringer rundt kontaktlærerbytte, kan de ta kontakt med Laila 

Mangel på fysiske lærebøker 

Kringsjå og Ekrom hadde ulikt læreverk før skolene ble slått sammen. Ved sammenslåingen 
var skolen allerede informert om at det kom nye læreplaner. I stedet for å gå til innkjøp av 
nye læreverk som kom til kun å gjelde et år, valgte skolen derfor å vente på nytt læreverk, og 
ta utgangspunkt i materiell fra skolen.no i mellomtiden. 
  
Nytt læreverk er under produksjon, men det er enda uvisst når skolen kan forvente at alle 
trinn har fullstendig læreverk. Skolen er derfor utfordret på å finne bedre løsninger i 
mellomtiden.  
  

http://skolen.no/


Det er også et økonomisk aspekt i at skolen har valgt å avstå fra å kjøpe inn fullt læreverk til 
alle trinn i overgangsfasen. 
  
FAU påpeker at det som for skolen virker som kort tid (1-2 år) faktisk er svært lenge for 
skoleelevene og foreldrene. Det er derfor bekymring rundt fravær av bedre planer enn hva 
foreldre selv nå oppfatter at skolen har for læreverk i mellomtiden. 
  
Et samlet FAU støtter innspillet, og rektor tar det videre til resten av staben for å se på 
hvordan dette kan løses. 
 
 
Referent Hanne Carlsson  


