
 

 

Møtedato: 05.10.2022  

Sted: Vormedal 

Referent:  Michelle Samuelsen  

 

Navn Stilling E-post 
Til 
stede 

Mott. 
ref. 

Terje Kjærgård Rektor  x  

Nils Mokleiv 1 Nils.mokleiv@gmail.com x  

Marit Kristin Halvorsen 1 mc_halvorsen@hotmail.com x  

Synnøve Gudbrandsen Knutsen 2 Synne_g@hotmail.com x  

Kristine Langballe 2 Kristine_bl@hotmail.com x  

Michelle Samuelsen 3 michellesamuelsen@me.com x  

Laila Beathe Larsen 3 lailabeathelarsen@gmail.com x  

Kristine Aske Kringeland 4 k_aske@hotmail.com x  

Henriette Fagerland Bratthammer 4 hfa@karmoy.kommune.no x  

Kristian Hocking 5 kristianhocking@gmail.com x  

Johanne Margrethe Brekke 5 jojane83@hotmail.com x  

Kristin Hafstad 6 kristinstrommen@gmail.com x  

Inger Lise Heimdal 6 Ilrh87@gmail.com   

Nuri Ribera Anfinsen 7 nuri.ribera.anfinsen@skole.rogfk.no   

Tina Spångberg 7 spaangberg@me.com x  

 

Møtereferat for FAU-arbeid 
Målet er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 

Medansvar for skolens arbeid med et trygt og godt psykososialt opplæringsmiljø. 

SAK TEKST ANSVAR FRIST 

01 FAU VALG 

FAU ledelse 

 Leder Michelle Samuelsen 

 Nestleder Henriette Fagerland Bratthammer 

 Sekretær Kristine Langballe 

 Kasserer Kristine Aske Kringeland 

SU – deltagelse fra FAU 

 Leder, nestleder 

TEKJ 5.10 



 

 

SMU – deltagelse fra FAU 

 Leder, nestleder, Kristine Aske Kringeland 

02 KOMMUNE OG SKOLE - PLANER OG STRATEGIER 

Karmøy kommune – Skolesjef Bjørn Nøttum inviterer KFU til 

medvirkning via workshop for innspill til Kvalitets- og 

utviklingsmelding 22.09.2022 med tema: 

 Elevens skolemiljø 

 Skolemiljø 

Mykje skole – Plan for skolemiljø skal rulleres dette skoleåret 

 FAU ønsker medvirkning via workshop 

MISA 24.10 

03 SKOLEHELSETJENESTEN 

Mykje har ikke skolehelsesøster 

 Skole admin. har sendt etterspørsel til kommunen 

 FAU skal også kontakte kommunen og etterlyse plan for 

hvordan skolehelsetjenesten bør bidra til et godt 

psykososialt miljø. Ønsker deltagelse på foreldremøter.  

MISA 2.11 

04 FAU FREMDRIFTSPLAN 

Møte hver onsdag i måneden kl. 18.30 – 19.45 

 15 – 30 min til innspill, resterende tid til gruppearbeid 

 Følger skoleruten 

 10 møter 

 Arbeidsgruppeleder kan innkalle til arbeidsmøter utover 

FAU møter 

Behov for mer brukervennlig kommunikasjon 

 Nåværende kommunikasjon via direkte melding, e-post og 

FB gruppen 

 Opprette Teams? Kontakt skolens it-rådgiver 

Avklare langsiktig og kortsiktig mål 

 Kjønnslikestilling (krav til 1. trinn hvert år) 

MISA 2.11 

05 17 MAI 

FAU innkaller komiteen til oppstartsmøte via FB og Visma med 

agenda 

 13 komite medlemmer, 6 fra 4. trinn og 7 fra 5. trinn 

JMB & 
ILH 

2.11 



 

 

Agenda til møte 

 Velge ledelse, ansvarsområder, opprette fremdriftsplan, 

fastsette regler for oppmøte 

 Overtar 17. mai perm 

 Skal 6. trinn involveres? Komiteen oppfatter mangel på 

oppmøte. 

06 KLASSEKONTAKTER 

FAU innkaller til oppstartsmøte via FB og Visma med agenda 

 24 KK (3-4 fra hvert trinn) 

 Deler KK for 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn 

Mål: Å fremme felleskap i hvert trinn for å bidra til godt skolemiljø 

Tiltak: 

 Bursdag – gave eller ikke gave 

 Avklare gave til lærerne 

 Oppfordring til å holde aldersgrense for sosiale medier 

 Arrangement – 2 i året 

 Halloween/Høstfeiring  

 FAU bistår med finansiell støtte  

MISA 
& KAK 

19.10 

07 FOKUSOMRÅDER/ARBEIDSGRUPPER 

1. Skolemiljø 

2. Uteområde 

3. Trafikksikkerhet 

4. Kulturkveld 

Sette opp langsiktig og kortsiktig mål 

Fremdriftsplan 

MISA 2.11 

08 1. SKOLEMILJØ 

Hvordan er skolemiljøet i dag, hva tenker og foreslår elevrådet 

Barnevakten hadde foredrag for elever og foreldre i 4., 5., 6., 7. 

trinn våren 2022   

 positive tilbakemeldinger  

 rullere annen hvert år? 

5. trinn – ønsker status fra skoleledelse om hvordan det går 

Mykje skole oppleves til å ha et godt fotballmiljø 

KAK & 
LBL 

 



 

 

Forslag om å synliggjøre og styrke andre miljøer. 

09 2. UTEOMRÅDE 

Elevmedvirkning bidrar psykososialt 

Beholde gressområde – benyttes til bl.a. slåball  

Oppholdsområder for de eldste trinnene  

Erstatte asfalt med grønn vegetasjon 

Ikke mer plastdekke, helst fjerne  

HFB & 
KRLA 

 

10 3. TRAFIKKSIKKERHET 

Status  

Medieoppslag i Haugesund avis  

 30.08.2022 – Fokus på Snikvegen/Krossnesvegen 

 Odd Hansen har Krossneshagen 

 21.09.2022 – Fokus på alle skoleveier for alle elever  

Mange innspill til FAU fra foreldre som er bekymret over flere 

kysspunkter 

FAU etterlyser fra kommunen 

 plan for sikre skoleveier 

 risikovurdering for hvor foreldre og ansatte skal parkere og 

bruk av «kiss and ride» 

 bussruten 

 krav og tilsyn vedr. anleggstrafikk 

Kontakt i kommunen: Hilde Pettersen, rådgiver vei og samferdsel  

  

11 4. KULTURKVELD 

Forekommer i februar/mars 2023 

Oppstart planlegging etter nyttår 

Samarbeid med klassekontakter 

ILH & 

JMB 

 

 NB! For å legge til flere rader anbefaler vi å kopiere rader over for 

å få lik formatering. Slett overflødige rader. 

  

 

Referent 

Michelle Samuelsen 
Leder 



 

 

T: 45404703 | E: michellesamuelsen@me.com 

 


