
Møtereferat FAU-møte 

Dato: 28.08.2018 Tid: 18:00 Sted: Pusterommet, Sjøskogen skole 
 

Til stede:  
Eva Høydalsvik (5.trinn), Anne Grethe Ruud (6. trinn), Ellen Margrete Rovde (7.trinn), 
Morten Paulsbo (SFO), Karina Finnstø (3.trinn) og Cathrine von Porat (rektor). 
 
Fraværende: 1. trinn har ennå ikke valgt representant. Irene Brenden (2. trinn) og Per 
Gunnar Rækken (4.trinn) var fraværende. 
 
Neste møte: 
24. September, blir SU-møte også. SU klokken 1800, FAU klokken 1900. 
 
 

Sak nr.  Ansvarlig Frist 

1 Status lærerplan for skoleår 2018/19 
FAU har mottatt klager og bekymringer for lærersituasjonen 
ved skolen, særlig for 4. trinn.  
 
Cathrine von Porat svarer: 
Det er tre nye lærere ved sjøskogen skole, men det mangler 
fortsatt en stillingsbrøk, som er utlyst. Hittil ingen søkere, 
trolig fordi stillingprosenten er for liten. Skolen jobber hardt 
for å fylle posisjonen, men budsjett i forhold til elevtall gjør 
det vanskelig. En løsning er å bruke lærerstudenter og 
assistenter fra SFO. Lærerne står for planlegging, mens 
assistentene gjennomfører undervisning i fx gym, kunst & 
håndverk og noen tematimer.  
 
Ellers kan vi si at førsteklassingene er godt i gang og det ser 
bra ut. På 6. trinn er det to nye kontaktlærere, og den 
situasjonen blir slik uavhengig av sykemeldinger*. 
Spesialundervisningen foregår nå i klasserom, der tanken er 
at man lærer bedre i fellesskap. All spesialundervisning er lagt 
inn i en stilling, som har oversikt og foreldrekontakt. Det 
letter undervisning for alle.  
 
Sjøskogen skole skal bli dysleksivennlig skole og fortsetter 
fokus på digital kompetanse.  
 

  

2 Skoleruta. Her har FAU ingen kommentarer, vi vil fylle inn via 
lenke som rektor sender til Ellen. 

Ellen 
 

Snarest 

3 Det er forskjellige grenser for skolen og SFO. Skolen bruker 
skogen, SFO ikke. Det kan være vanskelig å holde oversikt 
over barna i skogen. FAUs innspill er at man heller tynner i 
trærne, slik at innsikten blir bedre og barna ikke føler seg fullt 
så skjult. Karina hører med grunneier, Fred Hallanger Juul, om 
det er greit å tynne.  

Karina Til neste 
møte 



 

4 Skolefoto. 
FAU og skolen er enige om at det holder med fotografering av 
trinnene annethvert år. 
Første trinn fotograferer første skoledag uansett. Syvende 
trinn kan selv avgjøre om de vil ha noe foto ifm avslutting. 
 

  

5 FAU bankkonto – har vi noen formening om bank? Svar: Nei.   

6 Forberede storforeldremøte.  
Dato blir 10 sept. Flere har meldt tilbake at det er mye 
foreldremøter og andre møter nå, som krasjer. Neste år vil vi 
legge storforeldremøtet til oktober. 
Vi vil servere kaffe, saft & kjeks i pausen. Vil rema sponse 
druer? Skal vi ha noe til barna? Nei. 
Antar at det kommer rundt 200 foreldre. Vi trenger 
pappkopper!!  
FAU møter kl 16, eller kl 17 hvis Mustafa kan dra ut 
tribunene. Vi må være igjen og rydde. 
Vi vil gi blomster til foredragsholderne. 

Ellen: 
oversikt 
 
Anne-
Grethe: 
Blomster 
 
Karina: 
handler 
 
Cathrine: 
prosjektor 
og hører 
med 
Mustafa om 
tribunene. 

10 sept 

7 Årshjul for FAU. Vil hjelpe med forutsigbarhet i arbeidet. Ellen og 
Cathrine 

Til neste 
møte 

8 Kommet inn ønske om svømmeføtter, koster 5000 kr.  
Vi vil diskutere på neste møte om dette er noe FAU vil støtte, 
kriteriet for støtte fra FAU bør være at det er noe som 
kommer alle elevene til gode. Alternativt vil Cathrine se om 
skolen søker Sparebankstiftelsen (søkn frist 1/12). 

  

9 SU-møte neste gang. Må gå gjennom ansvarsområder for 
trinnene – det er kommet inn melding om at gapahuken er 
rotten. 

  

 

 


