
Referat FAU- møte 30.01.23 
 

Til stede: Victoria Freihow, Stig Hult, Elisabet Møksvold, Patrycja Skalecka, Janne Iversflaten, Ingvild 

F. Grutle, Susanne W. Skeie, Anne Regine Grønnestad, Anne Gro Christiansen og rektor Liv 

Hammervold 

 

Informasjon fra rektor:  

- Rekruttering av personal 

Utfordringer med rekruttering av personal og å få vikarer her i kommunen og nasjonalt. Har 

vært vanskelig å få vikarer over lengre tid. Det er nylig lyst ut en lærerstilling.   

- Vinterskyss 

Utfordringer når vinterskyssen starter. Flere elever som bruker vinterskyss i år. Kolumbus har 

satt inn en større buss, slik at alle kan få plass på bussen. Skolen har godt samarbeid med 

Kolumbus, og har rutiner med bussvakter. Rektor legger ut på hjemmesiden at spørsmål 

angående skoleskyss/vinterskyss gjøres til Rita Bø.     

- Prosjekt – «Lyst til å lese»:  

Skolen lager en plan for hvordan øke leselysten, slik at enda flere elever skal få lyst til å lese 

og oppleve leseglede.  

Skolen har en god og inspirerende bibliotekar, og det er ansatt mange motiverte 

bibliotekassistenter, som gjør mye nyttig arbeid. Elevene søker på å være bibliotekassistent.   

Skolen har fått midler til å handle inn nye bøker, og flere eksemplarer av de mest populære 

bøkene. 

- Samarbeid for skolene i sone 4:  

Lærerne på Avaldsnes skole, Håvik skole, Bø ungdomsskole og Torvastad skole har hatt 1 

samling, og vil ha flere, hvor ulike temaer drøftes. Lærerne på 5.-7. trinn samarbeider med 

lærerne på Bø. Lærerne opplever dette samarbeidet som positivt og nyttig.  

- Skjermbruk/Ipad- bruk: 

Aktuelt tema som det er mye fokus på i media nå. Karmøy har valgt å innføre Ipad som 

hovedbruk, og ikke bøker.  

Rektor har hatt samtaler med lærerne på skolen, og fant betryggende bevissthet rundt 

skjermbruk. Det brukes med måte, og lærerne på de yngste trinnene er opptatt av å ivareta 

øye-hånd koordinasjon og håndskrift. De prøver også å tilrettelegge for at elevene  kan være 

sosiale og f.eks. snakke sammen i små grupper i spisepausen. Barna har ulike behov, og de 

ansatte gjør så godt de kan for å tilrettelegge. Foreldre kan evt. be om mer informasjon fra 

kontaktlærer på det aktuelle trinnet ved spørsmål om Ipad-bruk/skjermtid i løpet av 

skoledagen for de enkelte trinnene.  

Læreverk synes å komme mer på agendaen på samlinger for ledere og lærerne nå.  

 



Informasjon fra årsmøte KFU (kommunalt foreldreutvalg): 
KFU hadde nylig årsmøte. Victoria Freihow, som sitter i utvalget, refererte fra aktuelle saker på 

møtet: 

• Utfordringer i hele kommunen med bemanning.  

• Aktivitetsplikten: KFU ønsker tall på antall saker hvor skolen går i gang med 

aktivitetsplan, for å få et helhetlig bilde over sakene.  

• Ung Data- undersøkelsen. Viktige funksjoner som sosiallærer, helsesykepleier og 

andre støttefunksjoner på skolene er på et minimum. Ønsker å løfte dette opp på et 

høyere nivå. 

• Innspill til trygt og godt skolemiljø 

• Forberedelse til rådmannens kutt i skolesektoren 

• Oppfordring og ønske fra KFU om at trinnene på skolene har representantene i FAU 

klare før skoleåret begynner. 

 

Annet:  
 

- Torvastad Bygdeutvalg ønsker å høre om det er prosjekter skolen vil ha, som bygdeutvalget 

kan bidra med å søke midler til.  

Prosjektet om ballvegg nevnes på møtet i dag, og Patrycja Skalecka, som sitter i 

Bygdeutvalget, vil høre nærmere med leder Eli- Marie Vikshåland  om dette prosjektet.  

- Planlegging 17. mai 2023.  

Avtales planleggingsmøte den 13. 02.23 for FAU- representantene og foreldrekontaktene i 3. 

og 4. klasse.  

- Valg fra FAU-møte høsten- 22:  
 

Leder: Eli – Marie Vikshåland 

Nestleder: Victoria Freihow 

Kasserer: Anne Regine Grønnestad 

Referent: Anne Gro Christiansen  
 

KFU: Victoria Freihow 

SMU: Eli – Marie Vikshåland og Irene Hetland 

Trafikkgruppe: Jorunn J. Ådnøy, Patrycja Skalecka 

Sosialgruppe: Eli – Marie Vikshåland, Elisabet Møksvold 

Utegruppe: Birgitte S. Gjertsen, Lars Birger H. Holgersen, Irene Hetland 

Nettvettgruppe: Anne Regine Grønnestad, Svanhild Oftedal og Anne Gro Christiansen 

17. mai – gruppe (representantene for 3. og 4. klasse): Helene T. Hole, Susanne W. Skeie, Stig 

Hult og Victoria Freihow 

 

Referent: Anne Gro Christiansen 
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