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TJENESTEOMRÅDE OPPLÆRING

Referat møte i Kommunalt foreldreutvalg
Onsdag 27.04.2022 kl 19:00 – 21:00

“Ståvå” på Bærland skole

Alle skolene i kommunen var representert på møtet.

Saker:
1. Velkommen v/Mona
2. Orientering fra skolekontoret (skolekontoret kunne ikke delta, leder i kommunalt

foreldreutvalg tok derfor orienteringen)
● Nytt ordensreglement

Nesten alle skolene har snakket om dette på FAU møtene. Vi gikk derfor kort gjennom
endringene. Kommunalt fau hadde ingen innspill.

● Status flyktninger - skoletilbud
Pr. i dag er det 14 ukrainske skolebarn i kommunen. 10 som skal få skoletilbud på
Bærland og 4 på GUS. Alle elevene er i gang med skoletilbudet i løpet av uke 17. På
Bærland er det ansatt en pedagog og en morsmålsassistent. Elevene skal i de
praktiske fagene være med i sine klasser. Samt få norskopplæring og tospråklig
fagopplæring i mottaksklassene.

3. Hva er FAU opptatt av på den enkelte skole?

Bærland 17.mai feiring. Litt utfordrende når det ikke har vært feiring på 2 år og ingen i
komiteen har arrangert det før.

Dugnad før 17.mai for å ordne ulike ting på uteområdet.

Fokus på språkbruk - sendt ut felles melding til alle foreldre. Er det mulig å dele
denne med de andre FAU`ene?

Gått gjennom deler av ordensreglementet. Skal se nøyere på det på neste FAU
møte.

FAU var positive til skituren skolen var på. Ønsker å se på muligheten for å
sponse skitur hvert år i stedet for hvert 3 år.

Gjesdal U Skoleball for 10.klasse og skoleavslutning.

Har jobbet videre med uteområdet på skolen.
Oltedal Har snakket litt om hvordan de kan få mer penger inn i FAU kassa. FAU får i år

inntektene fra kiosksalget på 17.mai.

Dugnad 12.mai, forefallende arbeid med maling og reparering av fotballnett.
Gått gjennom ordensreglementet.

Ålgård Snakket om å få til en dugnad.

Har gått gjennom ordensreglementet.
Solås Gått gjennom ordensreglementet.
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17.mai feiring. Ny komitee, aldri arrangert 17.mai før. Gjesdalhallen kan ikke
lenger brukes. Tror de ligger i rute til feiring.

Skolen må muligens skifte leirskolested i løpet av få år pga store elevkull. FAU er
positive til å endre sted hvis det gjør at hele trinn får dra på leirskole sammen.

Ellers snakket om elevkvelder, nyansettelser o.l.
Dirdal Ikke hatt noe møte siden sist.

Skulle hatt et foredrag med familiekontoret + politikontakten i kommunen. Dette
ble avlyst pga det var travle tider på politikontakten.

Endelig fått oppmerking på parkeringen utenfor skolen. Kyss og kjør.

4. SFO undersøkelsen
● En spørreundersøkelse ble i forkant av det kommunale FAU møtet sendt ut til foresatte på

1-3.trinn. Dette for å se om det var ønske om endring i SFO tilbudet. Kommunalt FAU er
usikre på veien videre da det bare kom inn 117 svar. Slik resultatet ser ut så ønsker
flesteparten av de som svarte å beholde tilbudet slik det er i dag. Svarene fra undersøkelsen
er videresendt til skolesjef, Hilde Siira. Håper hun kan si noen ord om tallene og forslaget fra
Oltedal FAU om en prøveordning.

5. Språkbruk
● Leder i Bærland FAU var positiv til at skrivet som ble sendt ut til alle foresatte på Bærland

skole angående språkbruk og nettvett kunne deles med de andre i kommunalt foreldreutvalg.
Representantene i kommunalt foreldreutvalg leste gjennom skrivet og vil ta det med seg
videre til sine lokale FAU. Vi håper flest mulig skoler vil se på en mulighet for å tilpasse
dokumentet til sin skole og få det sendt ut til foreldre. Da kan vi nå ut til flest mulig. Språkbruk
og nettvett er temaer som alle skolene jobber med, viktig at også foreldrene blir informert og
støtter opp om den viktige jobben.


