
 

Møtereferat  
FAU Oasen skole Birkelid 

 
Dato: 05.03.2019 

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Solfrid O`Malley  7. Bente Løvdal  

2. Eva-Lill Frøysland  8. Sveinung Haugeland  

3. Kai Arne Martinson  9. Janette Kleivset 
Jorunn Lohne 

 

4a.   10 Janfrid Bråthen  

4b. Janne Nyblin  Rektor: Mari D. Kolltveit  

5. Marianne Kvamme  Andre:    

6. Kristin Aas     

 
 

Referat: 
 
Saksnr. 12/2019  
Godkjenning av forrige møtes referat. 
Referatet var ikke kommet ut til alle, men var godkjent av rektor og FAU-leder. Ble sendt på ny til 
FAU-representanter i etterkant. 
 
Saksnr. 13/2019 
Vi tar en runde rundt bordet og hører litt fra den enkeltes klasse. 
• 1.klasse: Fint miljø i klassen. Kommet inn fra foreldre et ønske om fokus på fysisk aktivitet og 
kostplan på SFO og også i løpet av skoledagen. 
• 2.klasse: Et godt lærerteam. Gode til å se barna. 
• 3.klasse: God stemning i klassen og en fin foreldregruppe. 
• 4.klasse: Alle er fornøyde. Fin foreldregruppe, men litt dårlig oppslutning på felles 
foreldremøter. 
• 5.klasse: Noen utfordringer. Læreren har litt å holde orden på. Foreldregruppe som stiller opp når de 
blir bedt om det. «Bry deg» og sosiale samlinger har sklidd litt ut. 
• 6.klasse: En bra klasse nå. Hatt ekstra møter med foreldrene som har hjulpet veldig på klassemiljø. 
Noen elever har sluttet. 
• 7.klasse: En aktiv gjeng og utfordrende klasse. Aktive foreldre som må jobbe med å dra lasset 
sammen. Leirskolen ble positiv, også her stilte foreldrene opp. Mødrene har hatt møte sammen for å 
bli kjent med hverandre og våge å ta opp ting med hverandre. 
• 8.klasse: Lærerne skryter av klassen. De er allerede godt i gang med pengeinnsamling til Mallorca. 
Spørsmål fra foreldre om tur da de ikke hadde leirskole i 7.klasse. Rektor sier de får en tur, men ikke 
nødvendigvis leirskole. 
• 9.klasse: To klasse slått sammen etter vinterferie. De fleste positive til sammenslåing. Vært lite 
sosialt i klassene, noe å jobbe videre med. 
• 10.klasse: Vært noe jentekonflikter tidligere, men det har bedret seg. Er i gang med å planlegge 
avslutningsfest og Danmarks-tur. 
• Generelt kom det frem at det ved felles foreldremøter også må komme ut lapp ja eller nei til at du 
kommer. Flere klasser opplever dårlig oppslutning på felles foreldremøter. 



Det ble også snakket om at foreldre må ta ansvar for at skolen er et sosialt felleskap. Ikke alle går i 
menighet og treffer de andre der. Viktig at alle er inkludert. 
 
Saksnr.14/ 2019 
Endringer i ordensreglement i forhold til egne regler for tur v/ rektor Mari Kolltveit FAU godkjenner at 
det står presisert i ordensreglementet at skolen kan ha egne regler som gjelder for tur. 
 
Saksnr. 15/2019 
Markedsføring v/ rektor Mari Kolltveit 
Janette er intervjuet på hjemmesiden, del gjerne dette videre. Uformell markedsføring har mye å si. 
De ønsker 230 elever til høsten 2019. De skal holde en skolefest der folk kan komme for å få en 
uforpliktende informasjon og prat om skolen. Mer info kommer senere. 
 
Saksnr. 16/2019 
Ny trivselsplan. Informasjon om den v/ rektor Mari Kolltveit 
Det er kommet en ny trivselsplan §9A, retten til et godt og trygt skolemiljø. De ansatte skal 
oppdateres på den nye planen. Den omhandler ikke bare mobbing, men for eksempel om du føler 
deg trygg på skolen. En definisjon på mobbing er at du ikke føler deg inkludert i fellesskapet. Blir det 
sendt et varsel kan det bli et møte sammen med foreldrene. Tanken er at en lager en aktivitetsplan 
som på et senere tidspunkt skal evalueres. Det kan være aktivitetsplan på enkeltelever, men også i 
noen tilfeller nødvendig på hele klassen. Det er viktig å jobbe systematisk. Det står også noe om 
forebygging. Eleven skal bli hørt, og barna skal møtes på følelsen. Alle som jobber på skolen har 
ansvar. 
 
Saksnr.17/2019 
Orientering rundt den nye ordningen som PPT innfører fra høsten med nye vurderinger av alle som 
skal over fra barnehage til skole og de som går fra barnetrinn til ungdomsskole. Her er det et lite 
utdrag angående saken fra en bekymret forelder: 

«PPT i Søgne og Songdalen har nå laget nye prosedyrer. Den nåværende sakkyndige 
vurderingen blir nullstilt.  For de elevene man ser likevel ikke klarer å nå alle målene i fagene, 
vil PPT kunne komme med en sakkyndig vurdering. Denne skal kunne komme før høstferien. 
Som jeg kjenner PPT, kan dette ta lang tid. I dag innrømmet saksbehandler fra PPT at det 
nok kom til å ta lengre tid før en sakkyndig vurdering lå på plass. Dette vil ha store 
konsekvenser for OASEN skole også. De vil ikke vite hvor mange de trenger å ansette, og de 
vil ha behov for å ansette flere utover høsten. Da er jo de faglærte allerede ansatt andre 
steder!» 

Det overnevnte ble snakket om. PPT sier at det kan være en må gjøre individuelle avtaler. Rektor sier 
at hensikten fra kommunenes side er å utfordre skolene til å legge til rette tilpasset opplæring der det 
er det riktige. Hun henviser til at det kan bli en utfordring ift nasjonale prøver. Skal en få fritak fra disse 
må det foreligge en sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning. Med ny ordning vil PPT få 
dårlig tid i forkant av nasjonal prøve. Siste signal fra kommunen er at det ikke er helt bestemt.  
Det ble vedtatt at FAU på vegne av foreldregruppen går videre med saken ved å slutte oss til mail 
som blir sendt til politikere.  
 
 
Saksnr. 18/2019  
17 mai feiring 
6. trinn har egen komite som er i gang med planlegging. Den sier ifra hvis de trenger noe fra skolen. 
 
Saksnr. 19/2019 Eventuelt 
• Positive tilbakemeldinger fra foreldremøtet med Vegard Nilsen. 
Et forslag er at temaet kunne blitt snakket om i foreldregrupper i klasserommene etterpå. Alle setter 
seg langt bra, her kan FAU ta noen taktiske grep, eks vente med å sette ut de bakerste stolene. 
Vurdere om foreldremøtet med klassen skal legges i tilknytning til foredraget. Blir lite tid til å prate 
sammen. 
Det ble for mye kjeks. 



• Sveinung delte noen tanker/spørsmål han hadde rundt skolen. Hva er vi, hvor var vi og hva skal vi 
være? Dette ble lest opp. Det sendes til Janette som sender det ut i forkant av neste FAU, og 
snakkes om på neste møte. 
 
Neste 
møte:  

Dato: 14.05.19 kl. 18.30  
 
Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte. 

Dato: 
 

Referent: Jorunn Lohne 

 


