
FAU-møte 25.01.2023 

 

Til stede: 

 

• Rektor 

• 1. trinn: Rita Bergene 

• 2. trinn: Leiv Andreas Austreid (2a) og Jostein Jansen (2b) 

• 3. trinn:  

• 4. trinn: Nils Reidar Hovden (4.kl) 

• 5. trinn: Josefine Halvorsen (5b) Kristine Brekke (5b) 

• 6. trinn: Linda Oppigard (6a)  

• 7. trinn: Monica Skjæveland (7a), Eline Marie Risvik (7b) 

 
 
Leder: Josefine Halvorsen (siste året). 

 

Nestleder: Julie Tjøsvoll 

 

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden. 

 

Referent: Linda Oppigard (siste året). 

 

 

Saksliste: 

1. Oppsummering KFU årsmøte 

2. Innspill fra klasser 

3. Nytt foredrag i vår? 

4. 17. mai ansvarlige – hvordan går arbeidet? 

5. Følge opp: Farge opp skolegården? Dugnad? 

6. Rektors innspill/Spørsmål til rektor 

 

 

 

 



1. Oppsummering KFU årsmøte 

- Møte mellom alle skolene i Karmøy kommune, og FAU-representanter.  

- Gikk gjennom ung data undersøkelse. 

- Informasjon fra skolesjef, og spørsmålsrunde.  

- Hvis FAU ønsker å spille noe inn til kommunen, så kan dette sendes videre til 

styret i KFU.  

 

 

2. Innspill fra klasser 

- SFO stengt hele juli, og de som går ut av 4. klasse nå har ikke SFO tilbud 

videre fra 1. august. Hvordan klarer foreldre å løse denne kabalen når de ikke 

har nettverk rundt til barnevakt frem til skolestart i midten av august.  

- TIPS: Sommergøy, Kongesommer, Aktiviteter gjennom Røde Kors,  

 

 

3. Arrangere nytt foredrag i vår 

- Forslag: Stine Sofie Stiftelsen, COS-kurs – FAU sjekker nærmere opp 

muligheten for dette, og kommer med nærmere informasjon.  

 

 

4. 17. mai ansvarlige – hvordan går arbeidet? 

- Klassekontaktene tar initiativ til et møte mellom 3. og 5. klasse for videre 

planlegging. 

 

 

5. Følge opp: Farge opp skolegården? Dugnad? 

- FAU tar igjen kontakt med Værøy om å få et forslag om hva de kan tilby her 

og pris.  

- Dugnad 19. og 20. april fra kl. 17.00 – kom den dagen det passer. Klassen med 

flest foresatte blir premiert! Diskuterer med rektor hva som bør prioriteres.  

 

 

 

 



6. Rektors innspill/Spørsmål til rektor 

- Karmøy kommune har en generell utfordring i å skaffe vikarer, da det er mye 

sykdom som florerer på Haugalandet.  

- Støttende foreldregruppe og kjekke elever på Kopervik skole. Gode rutiner på 

ha voksne på uteområder, garderobesituasjoner og andre overganger i 

skoledagen.  

- Mat: Etter FAU spilte inn forslag om felles måltid i skoletida, så har skolen 

tenkt å tilby smøremåltid en gang i måneden. Første måltid blir i månedsskifte 

januar/februar. Dette skal foregå i fellesarealene, der klassene samarbeider. 

De ansatte får også tilbud om smøremåltid hver onsdag for å ivareta samhold 

og trivsel blant ansatte.  

- Hovedutviklingsområder fremover:  

o Resultat og dataorientert kultur - jobbe frem et årshjul mtp. nasjonale 

prøver, elevundersøkelse – ikke bare opptatt av tall, men bruke dette i 

sammenheng med erfaring og opplevelser fra klasserommet for å finne 

ut hva som kan være best for Kopervik skole. 

o Gode leseferdigheter - Nasjonale prøver i lesing har vært lavere enn 

snittet i hele Karmøy Kommune de siste årene, men er nå på vei opp 

igjen. 8. klasses resultater viser også at skolen trenger å ha mer fokus 

på leseferdigheter. Personale ønsker å sette tiltak med leseplaner for de 

ulike trinnene, og få foreldre delaktige i hvordan skolen jobber med 

dette med ulike lesestrategier og andre tiltak. Ønsker også ta i bruk mer 

hjelpemidler for dyslektikere.  

 

- Personalet er veldig motivert for «freshe» opp skolen, og ønsker jobbe dugnad 

i løpet av våren for å oppnå dette. Her ønsker også FAU være delaktige.  

- Scoholympics 31. mai – kommer mer info etter hvert.  

 

 

NESTE MØTE: 15. mars kl. 18.00.  

 


