
Referat	fra	FAU-	møte,	Vormedal	ungdomsskole	24.01.19	kl.19.30	
 

De som står med uthevet skrift møtte. 

 Medlem   Vara  
08A Einarsen  Mariann Damm Kråkenes Therese 
08B Solnørdal  Lise Evensen Helge  Forfall 
08C Bøe  Silje Bohman Britt 
08D Rønnevik  Dag Helge Forfall Bringedal Camilla 

09A Krogsæter 
 

Trond 
Skree Helene 

Ranheim 

09B Østenstad 
 

Jarle Bråstein 
Anne Gry 
Osnes 

09C Gulliksen 
 Wench-Lill 

Kallevik 
Tjøsvold Anita 

Heggheim 
09D Høyland  Gunn Synnøve Eilerås Oddgeir 

10A Langeland 
 Gunn Margareth 

S. 
Lund Else Djønne 

10B Milje  Hilde Hunsbedt Roger  
10C Jacobsen  Kjellaug Marie Tveit Anne K 
10D Nilsen  Lene Elisabeth Telle Viggo 

 

Saker. 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte.20.09.2018. 
a. Godkjent. 

2. Evaluering av gjenbruksmarkedet/kjolesalget. 
a. Lite salg i kafeen. Vurdere å kutte det ut eller i alle fall begrense det. 
b. Kolliderte med diverse arrangementer. Bl.annet konf. Und.  
c. Godt salg av kjoler. 
d. Lurt å ha det tidlig slik at de som ikke finner noe her har mulighet til å få tak i andre 

plasser.  
e. Vil fortsette med dette også neste år. 

3. Storforeldremøte denne våren. 
a. Tema? 
b. Foredragsholder.  

i. For 2 år siden. Kjetil Hansen, Under ombygging, ungdommer foreldre 
relasjonen, nettvett. 

ii. Barnevakten. 
iii. Høre med rektor om det er noe tema som er aktuelt. 
iv. Politiet. Nettvett, mobbing, meklingsmøter, Forebyggende team. Hva foregår 

blant ungdommen nå.  
v. Tirsdag, onsdag eller torsdag. 

vi. Kolnes har arrangement 28. mars.   
c. Jeg har vært i kontakt med leder for forebyggende avdeling i politiet i Karmøy, Kim 

Skogland Pedersen. Han kommer gjerne på besøk om og når vi ønsker det.  



d. Jeg tenker å foreslå torsdag 14.mars kl.19.30. Gi meg beskjed om dere vet om noe 
som kolliderer med dette. 

e. Tema som han kan snakke om er nettvett, utfordringer med digitale medier, rus, vold 
og kontrakter som det er mulig å inngå.  Jeg tenker at dette stort sett var det samme 
som vi snakket om på møtet vårt, og kan tenke meg å stille han litt fritt innenfor 
disse temaene. 

4. Oppdatering på hvordan det går nå når nybygget er tatt i bruk. 
a. 4. Nybygget fungerer veldig fint, stor plass til alle og rolig atmosfære. 

Foreløpig blir det kantine onsdager som før, så vil vi gradvis øke. (Rektor) 
b. Det er ikke lov til å være i gangene nå. Hvorfor? 
c. Er det mulig å ha et stillerom som er tilgjengelig for elevene i storefri. 

5. Hvordan går det med fremdriften av resten av skolerehabiliteringen? 
a. 5. Tidsplanen går som planlagt. Nå er det byggetrinn 2. Det skal lages 7 

klasserom i denne fløyen. Planlagt ferdig sep/okt 2019. Deretter starter 
byggetrinn 3 hvor hele K-fløyen stenges. Det er denne byggefasen det blir 
aktuelt med undervisningsbrakker på håndballbanen. Dette byggetrinnet er 
planlagt å vare i 1 år. (Rektor) 
 

6. Oppdatering av planene om å bygge idrettshall. 
a. På grunn av ny reguleringsplan er hallen nå planlagt ferdig ca.1.jan. 2021. 
b. Utbedring av den farlige svingen etter innkjøringen til skolen blir forsert utbedret. 
c. Reguleringsplanen er nå ute på høring. Arbeidet kan fortsette når denne er vedtatt. 

7. Uteområdet. 
a. Langsiktig plan for området. 
b. Ballbingen. Reparasjon. 
c. FAU og Mykje velforening søker om støtte til ballbingen. 
d. Dekke kommer på 60 00.- 
e. Materialer 10 000.- Fås muligens av en sponsor. Ole Jørgen Børgesen Moe, Monter. 

8. Innspill med ønske om mer tilrettelagte aktiviteter I friminuttene. 
a. Diverse klasserom som brukes av TL elevene. Hvordan er den aktiviteten nå? 

Spillerom og bibliotek er åpent. Sosiallærer og rådgiver er ansvarlig for opplegget og 
legger planer sammen med elevene.  

b. Den indre skolegården er nå åpnet for elevene. I tillegg kan de være i 
ballbingen. I friminuttet kan elevene også oppholde seg i Vrimle, på biblioteket 
eller spillrommet. Vi har fortsatt Trivselsledere som har ansvar for aktiviteter i 
friminuttene. Vi har nå fått på plass to ekstra bordtennisbord, slik at det blir ett 
bord til hvert trinn. (Blir også organisert av TL). Når det gjelder videre 
planlegging av uteområdet, så viser jeg til tidligere tilbakemelding. (Rektor) 
 

9. Forslag fra kommunen om å gå over fra 45 min pr undervisningstime til 60 min pr. 
undervisningstime. Hva vil det bety for skoledagen til elevene på Vormedal? 

Vi ser både fordeler og ulemper med 60 minutters økter. Under ser du ulike 
forslag til hvordan uken kan se ut. Det avhenger litt om lærerne skal ha en lang økt for 
utviklingstid eller to langdager som i dag. Tidligere har elevene hatt en dag til 15.00 
og fire til 14.00. Ingen av de to forslagene nedenfor gir i sum en lenger arbeidsuke for 
elevene på 8. og 9.trinn. Ellers har Udir kommet med en bestemmelse angående 



spisetid. Elevene har krav på 20 min. Tidligere har vi tatt litt av 3.timen til spising. Det 
blir det ikke lenger anledning til. Det er derfor lagt inn 40 minutters pause etter 2.time. 
Vil også minne om at dette kun er utkast.  
Se eget ark for alternativ organisering av dagen. (Rektor) 
 
Vi ønsker ikke en kort dag til 12.00. Mest mulig like lange dager. 
Hvorfor blir dagene lengre enn til kl.14.00 som i dag. 
Hva med elever som sliter med å holde konsentrasjonen i 45 min. når de skal jobbe i 

60 min? 
Skolekontoret har denne uka vedtatt å sette ned et utvalg som skal vurdere dette. De 

jobber framover mot en evt. Omlegging av dette til skoleåret 2020-21. 
 

10. Konto til FAU. 
a. Økonomisk status. 
Har hatt kontakt med Erik Jåtten og Rådmann i kommunen, som begge må signere 

elektronisk for å overføre Teknolabkontoen og godkjenne tilgang til kasserer i FAU. 
Begge har sendt sine nødvendige opplysninger til SR-bank, så håper jeg det snart er i 
orden. Jeg har sendt informasjon om Wenche. Litt usikker på status, så at jeg hadde 
mistet tilgang da jeg logget meg inn..... (Rektor) 

Vi har ca.23 000.- som blir overført til FAU kontoen fra Mykje teknolab som nå er 
lagt ned. Dette vil bli gjort når kontoen er operativ. Er egentlig øremerket til 
teknolaben på skolen. 

Tror det var i underkant av 20 000.- på den gamle kontoen vår. Er dette blitt 
overført til den nye? Trond sjekker opp dette via Tomm Frøhne. 
 
Kontonummeret til den nye FAU er: 3330 23 40965 

 
11. Møte i det kommunale FAU onsdag 30.jan. 

a. Ser ut som det har ligget nede en stund og at det er ønske om å ta arbeidet opp igjen 
og etablere et nytt styre. 

12. Facebooksiden “Vormedal ungdomsskole FAU” 
a. Sjekke medlemmer. 
b. FAU vormedal ungdomsskole. Kjolearrrangementet. Sjekke denne gruppa.  
c. Må være en lukket gruppe kun for medlemmer i FAU. Nina Simonsen opprettet 

denne for kjolesalget? Opprettet 2.nov. 2016. 
13. Eventuelt. 
14. Saker fra sist SMU møte 13.11.2018. Se referat. 
15. Bussen fra Kolnes er ofte forsinket ved dårlig ver.  

a. Kontakt med Kolumbus når det er forsinkelser. 
b. Se også oppslag i H-avis om at bussen ikke hentet elevene i Røyksund 

29.01.19 
16. Organisasjonsnummer til FAU. 

a. Mykje og Norheim er registrert. Det er mulig. Det må lages vedtekter som må 
godkjennes av et årsmøte. Dette registreres så i Brønnøysund. Har fått 
oversendt vedtekter fra Mykje skole som vi kan bruke som utgangspunkt om vi 
ønsker å gå for dette. Saken tas opp i neste møte. 

17. Det var veldig kaldt i klasserommene over lang tid. Er det en problemstilling som det 
jobbes med. Hva er temperaturen innstilt på. Tidligere er det satt inn varmeovner i 
enkelte klasserom. 



a. Rektor har fått lite tilbakemeldinger om dette nå. Vaktmester kan regulere 
temperatur om ønskelig, men må ha beskjed om det for å gjøre noe. (Rektor) 

18. Mobilreglene. Hva er reglene her nå.  
a. Lærerne praktiserer reglene forskjellig. 

19. Mer urolige klasser på 9.trinn etter sammenslåingen. 
a. Er ukjent med dette har økt generelt. Vi har enkelte utfordringer, men ikke noe nytt i 

forhold til i fjor. Samtidig er klassene større. Lærerne jobber i henhold til vårt 
systematiske arbeid for "Dannelse og livsmestring". Vi har stort fokus på 
klasseledelse og har jobbet spesielt med kjøreregler etter nyttår. (Rektor) 

20. Visma appen. 
a. På appen står det «Husk ikke sensitiv informasjon» 
b. Hvordan kan kommunikasjon mellom skole og foreldre gå her hvis det ikke kan være 

sensitiv? 
c. Noen klasser har fått pålegg om å bruke denne, men ikke alle. Vil det bli en felles 

politikk, info som gjelder for alle. 
d. Det er tidligere lagt ut informasjon på hjemmesiden i forhold til Visma Flyt. Når det 

gjelder appen så er ikke den helt implementert på Vormedal ennå. Mer informasjon 
kommer. Når det gjelder sensitive opplysninger, så er det en vurdering foreldre må 
ta. (Rektor) 

21.  
 

 
Trond 
Leder I Vormedal FAU 

 

 


