
 

Møtereferat FAU Oasen skole 

 
Dato: 13.11.2018 

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Solfrid O`Malley  7.  Anette Bjørndal  

2. Eva-Lill Frøysland  8. Henriette Orholt  

3. Kai Arne Martinson  9.  Janette Kleivset 
Heidi Ljosdal 

 

4a.   10.  Janfrid Bråthen  

4b. Janne Nyblin  Rektor:  Mari D. Kolltveit  

5. Marianne Kvamme  Andre:   

6. Kristin Aas     

 
 

Referat:  

 
 
 
Saksnr. 19/2018  
 
 
Saksnr. 20/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innledning ved Janette Kleivset som delte tanker rundt bønn og tålmodighet (Matteus 

7, 7-8) 

Godkjenning av forrige møtes referat.  

Ingen merknader til referatet. 

Rapport fra skolehverdagen og informasjonom ”inkluderende arbeidsmiljø” ved 

rektor Mari Kolltveit 

Mari informerer om at de opplever godt samarbeid mellom skole og hjem, og at det 

jobbes spesielt med de klassene som har utfordringer med klassemiljøet. Det er blant 

annet holdt ekstra foreldremøter for disse klassene.  

Skolen har fokus på inkluderende læringsmiljø. Dvs. at elevene skal ha et godt og 

inkluderende læringsmiljø som fremmer deres opplevelse av tilhørighet, trygghet, 

trivsel og læring. Undervisningen skal favne alle. Det kan være utfordrende i praksis, 

men det jobbes mye med tilrettelegging slik at alle skal føle seg inkludert.  

Skolen har de siste årene hatt ekstra fokus å løfte opp viktigheten av god relasjon 

mellom lærere og elever. De bruker blant annet kartleggingsverktøy fra 

klassetrivsel.no for å kartlegge sosiale relasjoner i klassen og relasjonen mellom 

lærer og elev. Skolen er i gang med elevundersøkelsen. 

 Det er snart tid for en ny foreldreundersøkelse. Det har vært svært lav deltakelse de 

siste årene. Foreldreundersøkelsene er en gylden mulighet for oss foreldre til å 

påvirke skolehverdagen til våre barn. Skolen er avhengig av tilbakemeldinger fra 

http://klassetrivsel.no/


foreldrene for å kunne se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det bestemmes 

at det skal legges en påminnelse om undersøkelsen på facebookgruppen til de enkelte 

klassene. Klassekontaktene har ansvar for dette.  

 Sosial Persepsjonstrening (SPT) fungerer veldig godt. Det er populært blant elevene 

og lærerne opplever at det er lettere å snakke med elevene om ting som kan være 

vanskelig. Skolen velger ut i hvilke trinn SPT skal gås gjennom.  

 Det er ansatt en ny sosiallærer i 40 % stilling grunnet behov for mer oppfølging av 

enkeltelever og klasser. 

Saksnr. 21/2018    Forslag til endring av ordensreglement i forhold til mobilhotell ved 

Mari Koltveit.  

Det ble i høst innført mobilfri skole på ungdomstrinnene. Det har fungert godt på 

andre skoler, og tilbakemeldingene fra lærerne på Birkelid er gode. De ser blant 

annet at elevene er mer sosiale i friminuttene. Elevene ønsker imidlertid telefonene 

tilbake.  

 Slik det er nå samles telefonene inn på morgenen av kontaktlærer og legges i et 

låsbart skap (mobilhotell). Elevene får tilbake telefonen etter 5.time.  

 Oasen skole ønsker å endre ordensreglementet slik at praksisen med mobilhotell skal 

forankres enda tydeligere der. Det er ønskelig å endre skolens reglement slik at 

ordlyden blir “mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr skal som hovedregel ikke 

benyttes i skoletiden, herunder friminutt”. Det kan gjøres unntak fra denne regelen 

hvis læreren mener det er hensiktsmessig, f.eks. til skolearbeid.  

Saksnr. 22/2018    Rapport fra møte i KomFug – valg av vara til KomFug.  

 Det ble snakket om status ved de ulike skolene, mobilfri skole og sosiale arrangement 

på de ulike skolene. Det ble også planlagt et felles foreldremøte i Søgne med 

kommuneoverlege Vegard Nilsen som foredragsholder. Foreldremøtet ble avholdt 

7.november 2018. Det var få foreldre fra Oasen skole på dette foreldremøte.  

 Valg av vara til FAU-leder: 1.vara Janfrid 

        2.vara Marianne 

 Oasen skole er representert i Barnas kommunestyre og i Ungdomsrådet i Sogndalen 

kommune. Det er ønskelig at Oasen skole også blir representert i Søgne barne- og 

ungdomsråd. Janette Kleivset undersøker mulighetene for dette.  

 Saksnr. 23/2018    Informasjon om prosessen med ny bro 

 Sogndalen kommune har vedtatt at arbeidet med ny bro kan starte tidligst juni 2019. 

Grunnet miljøhensyn er det gitt 3 måneders dispensasjon for bygging av broen. Det er 

usikkert om broen kan gjøres helt ferdig på denne tiden, og den må i såfall bygges i to 

omganger. Muligens blir broen flyttet litt lenger øst for bedre grunnforhold og for å 

kunne gi en tryggere skolevei. Planen er å bygge broen bredere enn tidligere slik at 

den også kan brøytes med traktor på vinteren.  



 Saksnr. 24/2018    Juleavslutning og gaver til skolens lærere 

 Det besluttes at det kjøpes inn gaveposer fra Cemo. FAU har mulighet til å betale 

200 kroner per gave. Heidi er ansvarlig for bestilling og organisering av dette.  

 Saksnr. 25/2018    Begynne planlegging av FAU foreldremøte.  

 Det blir diskutert flere alternative foredragsholdere og temaer. Ulike temaer som 

ønskes belyst er hvordan få til familietid i en hektisk hverdag, kommunikasjon, 

hvordan styrke barnas selvfølelse og emosjonsfokusert oppdragelse. Det kommer 

forslag om skolen også kan snakke med elevene om temaene som blir belyst i etterkant 

av foreldremøtet hvis det er hensiktsmessig.  

 Det besluttes at vi i første omgang skal undersøke om kommuneoverlege i Søgne, 

Vegard Nilsen, kan komme til ossi uke 6 eller 7. 

 Janette Kleivset har ansvar for dette. Skolen må vurdere de økonomiske rammene for 

utgifter til et slikt foredrag.  

 Saksnr. 26/2018     Tanker rundt forestillingen Tingenes tilstand. 

 Mari informerer om at Oasen skole i ettertid ser at det kunne vært gitt bedre 

informasjon om forestillingen på et tidligere tidspunkt. Blant annet burde det vært 

opplyst tidligere om at videoen som ligger ute på nett ikke er representativ for det som 

presenteres i ungdomsforestillingen.  

Skolen hadde i forkant av forestillingen lest informasjonen som var gitt av Den 

kulturelle skolesekken og Kilden, samt snakket med andre lærere som hadde sett 

forestillingen.Tilbakemeldingene fra andre lærere var mest positive med tanke på 

budskap og hvilke spørsmål som blir stilt. Det var også et undervisningsopplegg både 

i forkant og etterkant av forestillingen hvor etiske problemstillinger skulle drøftes.  

 I dagene før forestillingen ble det mye skriverier i media om denne forestillingen, og 

det kom en del reaksjoner fra foreldrene. Det ble derfor besluttet at 8.trinn ikke skulle 

delta på forestillingen, og at det skulle være valgfritt for elevene på 9. og 10.trinn.  

Oasen skole er åpen for en diskusjon om hva vi som foreldre mener elevene skal delta 

på ved en senere anledning.  

 

Saksnr. 27/2018    Godkjenning av oppsatt møteplan for våren 2019  

Enighet om at vi møtes følgende datoer våren 2019: 

8.januar 

5.mars 

7.mai 

 
 

Neste møte:  Dato: 08.01.2019 kl. 18.30  
 
Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte. 

Dato: 
 

Referent: 



 


