
FAU møte 09.04.19 
Tid: 19.30 

Stad: Personalrommet, Motland skule 

Til stede: 

Anne Torhild Ølberg 

Carl Erik Aadnøy 

Cathrine Telstø Pedersen 

Frank Jonassen 

Jane Njærheim 

Linda Tendenes 

Marlen Auestad 

Rune Roaldsen  

 

Saker:  
04/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Referat ikke sendt ut. Innkalling kom samme dag. 

05/19 Evaluering av skuleåret fram til no. Rektor trekk fram sentrale ting frå årets utviklingsplan, 

med hovedfokus på motivasjon, samarbeid skule og heim og bruken av Chromebooks. 

Bedre i år: høgere elevmotivasjon. CB positiv i forhold til elevene. Elevarbeid bedre på skulen. CB 

etablert seg godt. Variert undervisning, mer å spille på, bedre for elever med skrivevansker. 

Elevundersøkelse: bedre enn andre skuler i Hå. 

Studietid på skulen hvor elever gjør lekser. Jobber godt og henter inn. Annen ordning fra 5. og 

oppover. Likt på trinn mtp fritiden. Leksepraksis er i endring.  

Skulen opptatt av relasjon mellom elev og lærer. 

Praksis rundt informasjon om sykemeldte lærere. Krevende tid med vikarer og sykemelding. Skal 

være informasjon på ukeplanen. 

Utprøving av forskjellige ukeplaner. Kan oppleves som rot for foreldre som har barn på flere trinn. 

06/19 Planlegging av neste skuleår Rektor orienterar om kva som ser ut til å bli sentralt i 

utviklingsplanen neste skuleår og ber om innspel frå FAU. 

Ny ledergruppe. Skule Norge får ny læreplan. Neste skuleår skal brukes til å bli godt kjent med den 

nye læreplanen. Ny generelle del (sist ny i 1997). Færre mål i fag, heller fordypning og jobbe på tvers 

for faga. Ferdigheter som lese og skrive ligger som før. 

Fortsetter fokuset på elevmotivasjon og at eleven skal føle seg trygge på skulen. 

En del endringer av ansatte. 

Ny rektor; Lagleder fra Motland. Blir med på siste FAU møte før sommeren. 

07/19 Eventuelt. Meld gjerne saker i messengergruppa. 

1) Avslutning for 7.trinn. 

Klassekontakt spør hvor mye penger det er igjen. 

Kommentar: Overskudd fra 17.mai som går til kongeparken og avslutning (?). 

Usikker på hvordan praksisen er. 


