
Møtereferat 
FAU Motland skule 

 

Igangsetting av møtet 

Rektor kalte inn til ekstra møte pga lite oppmøte tidligere. 

Personalrommet Motland skule, 27.11.18. 

Deltakere 

Rektor pluss alle trinn møtte (uten vara). 

 

Punkter på sakslisten 

05/18 Godkjenning av referat og innkalling 

Carl Erik Aadnøy hadde ikke mottatt møteinnkalling. Epost er nå oppdatert via messenger. 

06/18 Konstituering av nytt FAU 

FAU roller ble valgt og rektor forklarte hva rollene innebærer og hva FAU er. 

Leder - Frank Jonassen 

Nestleder - Cathrine Telsrø Pedersen 

Kasserer - Carl Erik Aadnøy 

Sekretær - Linda Tendenes 

07/18 Skoleruta 

Enighet om skoleruta i år også. Enighet om å følge det som er normalt, visst vi ikke skal oppnå noe 

spesielt. 

08/18 Diskotek 

Diskogruppa ønsker mer folk og hjelp. Nestleder har meldt seg og blir med. 

09/18 Foreldreundersøkingen 

45% har svart til nå. Svarfrist nyttår. Påminnelse sendes ut. 

Faller mye på "barnet mitt liker skolearbeid". Nå 3,8 i snitt (5 best). Uroer litt at det er så mange. 

Svarene blir til tolkning etterpå. For mange svaralternativer? 

Spesielt på Motland; elever svarer at de ikke får nok faglig utfordring. 

Det har ikke vært foreldreundersøkelse tidligere, så vet ikke hva vi kan forvente. 

Merker at foreldrene er opptatt av hvordan barnet har det på skolen, om de har noen å være med. 

Ang. helsesøster har rektor tatt dette opp med kommunalsjef. Tverrmøte med leder for helsesøstre 

og jordmødre. Utfordring med utbytting, fagutdanning og tidsmessig. Helsesøster skal jobbe 

forebyggende, men tar stadig inn i etterkant. Ikke rom for dropinn. 

- Elevundersøkelsen. 

Elevundersøkelsen: 7.trinn, ligger offisielt. 6.trinn skal også ta undersøkelsen, men ikke 

offentlig. 

I år det beste resultatet noen gang. 

Foreldrene og elevene svarer veldig likt. 

Rektor vil jobbe for å snu "hvor godt liker jeg skolearbeidet". 

Ikke fornøyd med "ikke nok utfordringer på skolen". For lett? 

4,9 i snitt på mobbing. 5% rapporterer mobbing. Kan være et realistisk tall. Men noen har 



vansker med å skille historie med her-og-nå, og mobbing kontra ugreit. 

Ingen alvorlige saker som fører til aktivitetsplan.  

Normale mobbetall med positiv utvikling. Gamle saker blir fortsatt dratt fram, har tatt opp at 

det skal være slutt på å dra fram Motland i media som eksempel på mobbesaker. Fylkesmann 

ingen bemerkning på arbeidet som gjørs nå. 

Motland har bedre score enn landet på læringskultur. 

Elevdemokrati ligger litt under landssnittet. 

Hå kommune satser på motivasjon. Har ikke nok motiverte elever. Kommunen ikke fornøyd 

med motivasjonen. Har kommer opp på det som er nasjonalt. 

 

- Nasjonale prøver. 

Har stabilisert oss rett under snittet. 

Kvaliteten kan bli bedre, men viser kvalitet i stabiliteten. Skal ha snittet opp, jobber med det. 

Motivasjonsjobbingen kan være en snu. 

Vanskelige prøver, må vise god modenhet. 

Ligger mye informasjon om dette på skoleporten, hvor du kan sammenligne oss med andre. 

10/18 Foreldremøte til våren 

Drøftet sist møte hvor mange foreldremøter som det skal være pr skoleår. Undersøkelsen viser at det 

er delte meninger om innholdet i foreldremøtene. 

I fjor var det en klassekontakt som ikke ønskte møte pga hadde ikke saker å ta opp. Dette drøftes. 

Lovpålagt at det skal være minst ett i året. Skal det bare legges opp til ett og ha nr to valgfritt? Sette 

opp to møter med mulighet å avlyse nr to. Ha to møter uansett. Og andre forslag. Rektor liker at det 

er likt for alle slik at det ikke blir diskusjon. 

Også forslag til innhold med å invitere til foredrag. 

Kommentarer: -Greit med to møter visst det er nyttig innhold. -Lei av styr med å få til å gå på et 

unyttig møte. -Veldig bra med faglig innhold på noen møter. -Få gode personer til å komme å snakke. 

-Budsjett stopper. -Dialogcafe. 

Lærer har ansvar for å kalle inn klassekontakter til å høre med de om innspill til foreldre møte. Noen 

lærere er etterpå passive, trekker seg tilbake og sier at klassekontakter har ansvaret for møtet. 

11/12 Møteplan og fora for samarbeid 

Ikke messenger, men facebookgruppe er valgt som kontaktplattform. Lager ny gruppe for FAU 

gjengen. 

Neste møte: 

Uke 5 

Tirsdag 29.januar 

19:30 

Bør vær ferdig på 90 minutt 

 

 

Linda Tendenes  Nærbø 27.11.2018 

Sekretær  


