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OVERHALLA  

BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  

                         

Referat til 

FAU-møte 

Tidspunkt: Torsdag 8.2.18, kl. 18.00 – 19.30 

Sted: Kantina ungdomsskolen 

            
Møtt Anita Nystad, Knut Aspnes, Erlend Lande Lilleberre, 

Maia Skaret Engblom, Tor Arne Bjørgum, Stig Olav 

Barlien, Kristin-Margrethe Skogås Hals, Linda Jørstad, 

Tone Strømhylden, Tone Lian, Elisabeth Bondø, Margaret 

Furulund, Anne Lise Haugan, John Bakkebø, Inna 

Minorva, Mari-Ann Klykken, Ingunn Grongstad, Bente 

Anita Smeplass, Helge Ristad, Hanne Heglum og Kristian 

Mork   

 

Ikke møtt Lisbeth Risvik, Jørn frode Lund, Lene Glømmen, Oddleif 

Vannebo, Beathe Eid Rugeldal og Astrid Riibe Kleven,  
 

Referent Kristian Mork   

 

Sak 

8/17-18 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak sak 8/17-18: 

FAU godkjente innkalling og saksliste.  

 

Sak 

9/17-18 

Resultat elevundersøkelsen  

 

Rektor går gjennom resultatet og tiltak. 

• Alle klasser (5.-10.) har gjennomgått undersøkelsen i forkant, dette for å sikre at 

alle forstår innholdet.  

• Skolesnittet havner ofte 0,1 - 0,4 under landsnittet.  

• Flere enn landssnittet av elevene sier de blir mobbet.  

Positivt:  

• Har noen å være sammen med.  

• Greit å gjøre feil fordi vi kan lære av det 

• Kjenner reglene som gjelder på skolen 

• Voksne synes det er viktig at elevene er greie med hverandre 

• Voksne reagerer når noen sier/gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev 

• Meget lite digital mobbing 

Negativt  

• Lav motivasjon, lite variert undervisning og ser ikke hensikten/nytten av 

skolearbeid.  

• Vurdering for læring.  

• Voksne er lite samstemt i forhold til fellesregler på skolen. 

• Elevene er misfornøyde med det fysiske læringsmiljøet.  

 

Gjennomgang av resultat skole-hjem 

 

Tiltak:  

• Skolen jobber hovedsakelig med trivsel og fellesregler 
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• På trinn er det utarbeidet 1-3 punkter som de vil ha spesielt fokus på i sin klasse.  

• Elevrådet blir utfordret på trivsel og motivasjon, i tillegg til fysisk læringsmiljø.   

 

 

Sak 

10/17-18 

Resultat Nasjonale prøver 
 

Skolen har ikke nådd alle målene på nasjonale prøver 2017 

Ingen overaskende resultater, vi har god kontroll på nivået til elevene. Mye på grunn av 

SOL og tett oppfølging av læreren.   

Tiltak videre:  

• Det jobbes med en kommunal leseplan (SOL) 

• Det jobbes opp mot regning gjennom realfagskommunen.   

• Tidlig innsats på 1.-4.  

• Videreutdanning av lærere i engelsk.  

• På skolen jobbes det med systematikk opp mot planverk  

• Samt at det det jobbes på trinn med enkeltelever/grupper.  

 

Gjennomgang av resultat på 5., 8. og 9. trinn 

 

 

Sak 

11/17-18 

Evaluering av arrangementer på skolen  

- Skolen ønsker tilbakemelding på juleball, juleavslutninger og foreldremøter  

Juleball: Blir seint for noen, når man er ferdig kl. 22:45. Rektor foreslår at man forskyver 

alt 1 time, slik at man starter kl. 18:00 og er ferdig kl. 21:45.    

Ønsker fra rektor at det ikke blir skoleskyss neste år, da dette koster mye. FAU mente at da 

må det komme ett skriv i forkant som oppfordrer til samkjøring og at man inkluderer alle, 

slik at alle kommer seg på ball.  

Småskolen ønsker at juleavslutningen er som de er nå.  

 

Sak 

12/17-18 

Låser på toalett  

 

Rektor informerer om at vaktmester har justert dørene så dette skal være ordnet.  

 

Sak 

13/17-18 

Nytt forslag til trafikk løsning ved Gimle 

 

FAU støtter forslaget.  

Med en kommentar: Ikke sikkert at det er lurt å asfaltere parkeringsplass mtp kommende 

renovering/bygging på Gimle.  

 

Sak 

14/17-18 

Høring på skoleruta 2019/2020 

 

FAU ønsker at skolen begynner 19.august 2019 og at skolen begynner 2. Januar 2020 

 

 

Sak 

15/17-18 

Eventuelt  

 Skader på læringsbrett  

• Læringsbrett. 

Rektor informerer om at kommunen opplever en økning av skader på læringsbrett, og i 

perioder er det mer skader enn det skolen syns vi kan regne med. Skolen/kommunen ser at 
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en god del av disse skadene skjer i elevenes friperioder. Det er også et økende problem at 

læringsbrett blir glemt på hytta eller tilsvarende. Fra starten av har intensjonen vært at 

kommunen ønsker at foresatte skal styre mest mulig av bruken hjemme, men læringsbrettet 

er et skoleverktøy, eid av skolen og ment for skolebruk. Dersom det har vørt mislighold har 

skolen rettet tiltak mot enkeltelever og foresatte. Nå føler vi at tiden er inne for å se på 

rutinene våre og diskutere ett forslag med FAU. Forslag fra kommunen: skolene samler inn 

og oppbevarer læringsbrettene på kommunen over vinterferien og påskeferien, som en 

prøveordning for å se om det har noen effekt. Siden elevene ikke har lekser i vinterferien 

skal de heller ikke trenge å ha læringsbrettene hjemme.  

Det er et sterkt ønske å ha dere foreldre med på laget i denne avgjørelsen, og vi ønsker å 

fortsette den positiviteten som har vært rund innføringen av læringsbrett.  

 

FAU støtter at skolen tar inn læringsbrettene i vinter- og påskeferien.  

 

 Uteområde på OBUS 

Det er budsjettert med 500 000 kr for uteområdet på skolen. Planen er at uteområdet skal 

bli utbedret ila 2018.  

 Slettakonsert ønsker at den blir avholdt senere på dagen.   

 

 

 


