
FAU Motland skule 

Møtereferat 

29.01.2019 
19:30 – 20:45  

Til stede: 
Rune Roaldsen 

Carl Erik Aadnøy 

Cathrine Telstø Pedersen 

Frank Jonassen 

Jane Njærheim 

Linda Tendenes 

Ikke møtt: 

Marlen Auestad 

Anne Torhild Ølberg 

 

Neste møte: 26.03.19, 19:30, Personalrommet 2. etg, Motland skule 

▪ 01/19 Godkjenning innkalling og referat 

▪ 02/19 Foreldremøter våren 19 

▪ 03/19 Førebuing av skuleåret 19/29 

▪ Annet 

▪ Diskusjon 

 

01/19 Godkjenning innkalling og referat 

- 

 

02/19 Foreldremøter våren 19 

Forslag om å bruke Barnevakten.no sitt opplegg på fleire av trinna. 

Har hatt det tidligere, skuler rundt bruker det enda. Tar opp problemer rundt sosiale 

sammenhenger, spilling osv. 

Barnevakten kjører et opplegg på dagtid for eleven og på kveldtid for foreldrene. 

Aktuelt for alle trinn. Pris er ikke undersøkt. Kan bli utfordringer med alle 7 trinn mtp foreldre 

med barn på flere trinn, mulig ikke helt likt opplegg / andre problemstillinger på forskjellige 

trinn. Rektor skal undersøke mer ang pris og opplegg. 

«Sammen om god oppvekst» ble nevnt som alternativ. 

Ide å bruke foreldremøter som arena for å diskutere grensesetting, bl.a. ang spilling (som med 

regler for selskap). Sette lister og bli enige om regler. 
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03/19 Førebuing av skuleåret 19/20 

Rektor orienterar/drøftar om førebuinga til neste skule. 

Lite spikra fast informasjon. Mye endringer vil skje. Motland skule vil bli mindre, mindre kull. 

Undersøker om det skal være 3 grupper, 4 grupper mer kostbar mtp antall kontaktlærere. 

 

Annet 

-Helsesøster (helsesykepleier) er økt fra 4o% til 80%. 

-Kjøkken, nye regler, meny, bedre rutiner (trinn ut og inn) 

Fra foreldre: 

-Vått i garderobene / våte klær strødd rundt 

-Litt lite tid til å komme seg til svømming. 

-Lite tid til matpause. 

 

Diskusjon 

-Spillavhengig, skjermtid, grensesetting. 

-Grensesetting og tarskel for narkotika i Hå. 

-Forebygging 

-Hvor mange år lærer følger klassen. Trygg relasjon / ekspert på trinnet.  

-Ufaglærte lærere 

-Tilsetting 

 

 

 

 

Nærbø 29.01.2019 

Linda Tendenes 

FAU Sekretær 


