
Referat FAU-møte 16.02.23. 

Til stede: Kjersti Moe, Hans Olav Brustveit, Vidar Jørgensen Nærheim, Ola Tjøstheim, Lena 

Thjømøe Steine, Siri Aadnøy, Lars Vaage, Elisabeth Hjellestad, Jon Bråtveit, Geir Kjetil 

Østebø, Julianne Bog Steine. Rektor Laila Røkenes deltok på sak 16 og 18 via Teams. 

Frafall: Siri Handeland, Tormod Hoftun. 

 

Sak 14 2022/2023: Godkjenning av saksliste.  

Sakslisten ble godkjent slik den forelå. 

 

Sak 15 2022/2023: Val av ny skrivar.  

Vidar J. Nærheim ble valgt etter avstemming. 

 

Sak 16 2022/2023: Rektor orienterer om resultata frå ekstern vurdering ved skulen.  

Laila presenterer resultater fra ekstern vurdering av Vinjar skule som ble gjennomført høsten 

2022. Vurderingen ble gjennomført ved observasjon, samtale og intervju av lærere, elever og 

foreldrerepresentanter. Det som ble utredet var skolens etablerte virkemidler, og elevene og 

foreldrenes oppfatning av et trygt og inkluderende skolemiljø. Kartleggingen skal ligge til 

grunn for skolens videre arbeid med trygt og inkluderende skolemiljø i samarbeid med PPT 

og kommunens rådgiver innen oppvekst. Mer informasjon om kartleggingen og resultatene vil 

publiseres på www.minskule.no/vinjar. Videre hadde evalueringsgruppen lagt merke til hvor 

lite stygt språk det var blant elevene i friminutt og ellers på Vinjar. De hadde aldri vært på en 

skole hvor elevene var så gode til å snakke fint og skikkelig til hverandre. 

Skolens utviklingsarbeid vår 2023:  

- Skolens ansatte og ledelse ønsker å fokusere på å «Sikre god leseopplæring på alle trinn.» 

Skolene i Suldal scorer generelt lavere på nasjonale prøver enn normalfordelingene på 

landsbasis bla innenfor lesing og engelsk. Elevene på Vinjar scorer bedre i norsk enn 

landsgjennomsnittet og litt dårligere i engelsk. Personalgruppen ønsker å sette inn tiltak som 

gjelder for alle trinn og der det er lettere å gjennomføre rutiner og tiltak, derfor ble 

http://www.minskule.no/vinjar


leseoppklæring prioritert denne gang. På den bakgrunn vil fokuset nå være å sikregod 

leseopplæring på alle trinn. Målet er å flytte flere fra nivå 1 over i nivå 2 og fra nivå 2 til 3, og 

fokuset på lesing vil også gjelde i engelsk. Etterhvert vil de bruke erfaringene og kunnskapen 

for å bedre elevenes ferdigheter bla. i engelsk. 

- Skolen søkte midler fra partnerskapsmidlene og fikk tildelt kr 30000,- for å utvikle og bygge 

opp et gamingrom på skolen. Elevene skal medvirke i dette prosjektet og er veldig engasjerte. 

Laila snakket også om et ønske om mer fokus på programmering på skolen. Foreldre som har 

kunnskap og erfaring omkring gaming og/eller programmering kan gjerne bidra i prosjektet.  

 

Sak 17 2022/2023: Oppfølging av saker sidan sist FAU-møte 

- Aktivitetskveldar for mellomtrinnet. Satt opp fire aktivitetskvelder/ope hus våren 2023. 

Tilbakemelding fra vaktene er positive, elevene er stort sett aktive og ved siste aktivitetskveld 

møtte ca. 30 elever. Oppfordring fra vaktene om at elevene legger mobiltelefonen igjen i 

garderoben. Evaluering av innhold og antall aktivitetskvelder vil gjennomføres i løpet av 

høsten.  

- Trafikktryggleik. Utbedret lys rundt grusbanen og parkeringsplassen. Fortsatt ikke lys i del 

av parkeringsplass mot fotballbanen. Påminnelse om refleksbruk og ikke bruke busslomme 

ved av- og påstigning. Det er viktig å minne på besteforeldre (eller andre som bringer/henter) 

om de samme reglene.  

 

Sak 18 2022/2023: Felles foreldremøte i vår 

FAU ble presentert film om trygt og inkluderende skolemiljø av rektor. Skolens ansatte og 

ledelse ønsker å fremme miljøet generelt på Vinjar, også utenfor skolen. Rektor vet at det er 

barn på Vinjar som blir utestengt på en eller annen måte, både på skolen og i fritiden. Rektor 

ønsker å sette ned en arbeidsgruppe med foreldre og lærere som skal jobbe frem innholdet i 

vårens felles foreldremøte. Siri Aadnøy blir med i arbeidsgruppen fra FAU-gruppen. Hver 

FAU-representant skal spørre i hver klasse om foreldre som kan bidra omkring dette temaet i 

arbeidsgruppen. Skolen ønsker et fokus om innenforskap, utenforskap og utestenging på nett. 

FAU støtter skolens ønske om tema og det ble satt opp forslag om felles foreldremøte 

18.04.23. Nærmere tidspunkt og sted blir presentert av arbeidsgruppen senere.  

 



Sak 19 2022/2023: Orientering frå haustens møte i KFAU 

- Ingen møte i kommunalt FAU siden november 2022. Referat fra kommunalt FAU legges 

her: www.minskule.no/KFAU. Kjersti Moe er valgt som leder i KFAU. Ønske fra KFAU om 

at representant fra oppvekst i kommunen deltar på deler møtene. 

- Sak fra KFAU: Ulikt hvor mye svømmeopplæring de ulike skolene får avhengig av reisetid. 

Kjersti Moe har kontaktet oppvekst og kommunen har økt budsjett slikt at svømmeopplæring 

blir mer lik på tvers av grendene. 

- Innspill fra FAU Marvik skule. Ønske om felles foreldremøte for alle skoler i Suldal 

angående sosiale medier, nettbruk og ulike holdninger og regler mellom grendene. Dette  i 

forkant av at elevene starter på ungdomsskolen og et ønske om like regler for alle. FAU 

Vinjar ønsker at vi fokuserer på utfordringene vi har på egen skole først. 

- Saker til møte i KFAU 21.feb. Ingen spesielle saker ble fremmet. 

 

Sak 20 2022/2023: Ymse 

- Neste møte i FAU tirsdag 23. mai kl 19:30. 

 

 

Skriver: Vidar J. Nærheim 
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