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Referat:  

 Innledning: Eva Lill Frøysland Hun forteller om Noa og bygging av arken. 
Mange som ikke trodde han ville klare det. Han ble ledd av. Dro en 
parallell til starten med Oasen skole. Visjonen om: kunnskap, karakter og 
kjennskap til Gud. Mennesker som hadde lite tro på en slik skole, og 
mange prøvde å sette kjepper i hjulet. Men se hvor vi er nå. For jeg vet 
hvilke tanker jeg har for deg, ikke tanker til ulykke, men fredstanker. Jeg 
vil gi deg fremtid og håp. Det er sterkt at KRF nå spør syns hva vi syns 
når de skal lage partiprogram. Vi må be for at ledelsen leder skuta veien 
Gud vil. 
 
SAKER:  
Saksnr. 1/2019 
Godkjenning av forrige møtes referat. Ok. Referat ønskes på PDF-fil. Det 
ordner sekretær. 
Saksnr. 2/2019 
Rapport fra skolehverdagen v/ rektor Mari Koltveit Mange gode rapporter, 
noen klasser jobbes det ekstra i. Observasjon i noen klasser i forhold til 
om alle er inkludert og samspill mellom elever. 2 kurs på planleggingsdag 
for læreren: google classroom (its learning skal ikke brukes mer) og 
hvordan møte utagerende elever på en god og trygg måte.  
Saksnr. 3/2019 
Innspill på hvordan kontaktlærere utenfor skole tid v/ rektor Mari Koltveit 
Vi kan sende mail og melding når vi vil, men ikke sikkert at vi får svar 
utenom arbeidstid. Lærerens valg å svare eller vente. Er det ekstra 
viktig/haster, kan vi ta kontakt på telefon.  
Saksnr. 4/2019 
Seksualundervisningen på ungdomsskolen (har vært tema tidligere - ta i 
forkant nå) v/ Rektor Mari Stor diskusjon i fjor, derfor ta det opp i FAU i 
forkant. Undervisningen kommer snart nå. Vi er forskjellige som lærere 
og foreldre. Vanskelig å treffe det alle ønsker. Skolen er verdiformidlende 
og tydelig på hva de står for, også ut fra Guds ord. Det var i fjor reaksjon 



på at det var for tydelig, og ord som ble brukt i undervisningen. Det ble 
også stilt spørsmål om det var voksne tilstede. Det var også en diskusjon 
rundt spørsmål om bibelsyn og homofili. Rektor informerer om at voksne 
fra skolen er tilstede når helsesøster er til stede. Helsesøster snakker 
direkte. Barn reagerer forskjellig også. Det er undervisning bare på 10 
trinn, og en storsamling med tema for 8 og 9. FAU sier at barn er opptatt 
av det uansett, så viktig med kunnskap. Samtidig viktig med en tydelig 
verdiformidling. De skal kjenne til de andre samlivssyn og respektere 
andre. De må vite hva andre mener for å lage seg tanker selv.  
Saksnr. 5/2019 
Dugnad til 10. trinnstur (regler) v/ Rektor Mari Reglene ligger ute på 
UDIR. Det kan ikke øremerkes penger på en elev. Slik skolen praktiserer 
det er det først felles avstemning for tur til Mallorca. Det må være en viss 
prosent for at det skal bli tur. Da går pengene til alle selv om foreldre ikke 
har råd eller stiller. Det er praksis. Videre blir det minnet om disse reglene 
hver høst i FAU. Legges i årshjulet.  
Saksnr. 6/2019 
Hva gjør skolen for å ivareta elever med stort læringspotensialet ? 
Tilpasset opplæring er et overordnet viktig tema. Rektor sier det er en 
forskjell på skoleflinke som har tilpasset seg skolehverdagen, og de som 
har et stort læringspotensial. Viktig å avdekke de. Det kan også være de 
som har «makk i rumpa», som lett kjeder seg. Skolen tilstreber å gi 
differensierte oppgaver. Hvis noen elever utmerker seg i et felt, kan en få 
lov å fordype seg i det. Er noen for eksempel gode i matte, kan de få 
matte på et høyere nivå. Samarbeid mellom hjem og skole viktig. Hva 
skal til for å treffe eleven der eleven er. Foreldre har et medansvar i å 
formidle hvor eleven er, hva eleven trenger. Teamet er oppe i 
lærerkollegiet, og det er alltid mye å strekke seg etter. 3-delt lekseplan er 
en del av det.  
Saksnr.7/2019 
Skolen jobber med markedsføring og ønsker seg innspill fra oss i FAU , 
Noen som feks kan tenke seg å være et ansikt utad? Skolen ønsker at vi 
informerer om skolen i de menighetene vi går i? Vi kan få fra skolen hva 
vi skal si. Tidligere har det gjerne kommet en representant fra skolen, 
men stor effekt hvis fornøyde foreldre representerer de. Kunne noen 
tenke seg å la seg intervjue på hjemmesiden? Foreldre? Jeanette Kleivset 
har sagt ja. Jorunn Lohne stiller seg også villig. Et innspill er å plukke 
frem det som skiller seg fra offentlig skole uten å snakke ned offentlig 
skole. 
Saksnr. 8/2019 
Orientering om sammenslåingen av de to 9 klassene V/ Rektor Mari Etter 
vinterferie blir 9 a og 9b til en klasse. Begge kontaktlærere kommer til å 
fortsette. Gym og kunst/håndverk fortsatt delt. Kabalen holdes på å 
legges. Når de er grupper holdes de på den klassen de er i. Innspill fra 
FAU: nødvendig læring å være sammen. Ikke tatt endelig avgjørelse 
bestemt på hvilket klasserom de skal være i.  
Saksnr. 9/2019 
Evaluering av skolens juleavslutninger Det er ønskelig at det ikke velges 
dato så tett opp mot jul. Det må være lik praksis ift servering, FAU 
foreslår at denne legges i starten. 7. trinn selger på småbarnstrinnet. 
Møtevertrolle. Det står et klokkeslett for start, men selve programmet 
starter en halvtime etterpå. En møteverts rolle vil da være å ønske 
velkommen, vise til kafeen og fortelle at programmet starter etter hvert. 
Veldig mye god formidling på alle avslutningene, engasjerte barn og 
voksne.  
Saksnr. 10/2019 
Planlegging av FAU foreldremøte der vi har invitert Vegar Nilsen til å 
komme 6 februar kl. 1830. Hvordan skal vi promotere arrangementet? 



Foreldremøte i klassene i forkant og etterkant. Jeanette ønsker 
velkommen Vi tar utgangspunkt i lappen fra Søgne, Marianne 
omformulerer og lager det fengende Rektor sender ut på mail, ukeplan. 
Begynne kl 18.30-??? Sjekke med Jeanette hva avtalt, hva er bestillt? 
Marianne sender forespørsel. Servering: FAU- medlemmer tar med en 
kanne kaffe/te og 1 kjekspakke hver. FAU- De som har foreldremøte 
etterpå rydder til, og de som har foreldremøte før rydder etterpå. Alle 
klasser må sende en representant. Skole rigger powerpoint og mikrofon. 
Saksnr. 11/2019 
Eventuelt: 
68 % svarprosent på foreldreundersøkelsen. Mobilhotell. Noen jurister sier 
det ikke lov selv om det står i ordensreglementet. Klage fra elever som de 
vil sende til fylkesmann. Praksis pr. dags dato at det fortsatt er 
mobilhotell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste møte:  Dato: 05.03.2019 kl.18.30  
 
Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte. 
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