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Dato: Mandag 25.01.2016 kl. 1930-2130 
Sted: Personalrommet Herstad skole 
 
Deltakere: 
Leder: Irene L. Grytnes 
Referent:  Jamina Heggedal 
Kasserer: Bjørnar K. Pande Wølner 
 
Til stede: 
1.trinn: Lise Øvrum 
2.trinn: Kirsten Slotte Birkeland 
3.trinn: Forfall 
4.trinn: A Forfall 
4.trinn: B Lene Nygaard 
5.trinn: Forfall 
6.trinn: Jamina Heggedal 
7.trinn: Marianne Furumo 
 

 
 

1. Informasjon fra rektor 

Det psykososiale miljøet er et tilbakevendende tema, som rektor er veldig opptatt av. 
Elevundersøkelsen (anonym, for 5.-7. klasse) har gitt gode resultater. Spesielt når det 
gjelder elevenes opplevelse av at lærerne er der for dem. Rektor skal besøke 
trinnene for å snakke om resultater fra undersøkelsen. Mobbing forekommer 
innimellom, men det jobbes aktivt for godt skolemiljø for den enkelte. Rektor opplever 
god kommunikasjon og samarbeid mellom foresatte og skolen på dette området.  
Ute i friminuttene er det minimum 2-3 ansatte (i grunnbemanning), med variasjon 
mellom 1 til 2 ekstra. 
Det faglige nivået på Herstad skole er godt. Det jobbes med en systematisk 
kartlegging av nivået på hver enkelt elev – etter kategoriene rød, gul og grønn - for å 
jobbe målrettet med de ulike nivåene framover. 
Skoleveien oppleves tryggere etter FAUs aksjon for å dirigere bort biler. Flere 
aksjoner vurderes. 
 
Framtiden til ”Grønn kiosk” diskuteres. FAU vurderer tilbud om gratis grønn kiosk med 
mulighet for å betale en frivillig sum for å støtte FAUs arbeid med kiosken. 
Rektor ønsker å minne alle foresatte om å si ifra og ha en åpen dialog med 
kontaktlærer eller rektor. 
 
 

2. Evaluering av Herstad-dagen – en spesifisering fra forrige referat 

FAU oppfordrer klassene til å evaluere Herstad-dagen i foreldremøter denne våren. 
Det er ønskelig at temaer som størrelse på arrangementet, mål med arrangementet, 



innsats og bruk av penger, diskuteres i de respektive foreldremøtene. FAU vil ta 
erfaringene med i det videre arbeidet med Herstad-dagen.  

 
 

3. Retningslinjer for tildeling av FAU-midler 

Retningslinjene er godt gjennomarbeidet fra før, og endres derfor i liten grad.  
Det oppfordres til den enkelte klasse å søke om midler. 
 
 

4. Høringsuttalelse ”Kommunens ordensreglement” 

Ordensreglementet har vært oppe i SU og FAU. Se endringer i ”Kommunens 
ordensreglement” på kommunens hjemmesider. Denne saken skal behandles i 
kommunestyret i mars. FAU ved Herstad skole vil bringe inn 
endringsforslag/presiseringer knyttet til dette med mobbing fysisk, psykisk og på nett.  
 
 

5. Høringsuttalelse ”Retningslinjer for permisjon fra opplæringen” 
Retningslinjene har vært oppe i FAU. Vedtaket i FAU ble at vi ønsker det skal kunne 
søkes fri to dager pr halvår, uavhengig av tilknytning til ferie, slik det er i dagens 
retningslinjer. 
 

6. Elevrådets ønsker for skolens uteområdet 

Elevrådet ønsker håndballbane som de har blitt lovet. For flere ideer anbefaler FAU å 
sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra elevrådet, FAU og 
velforeningen, for å diskutere ønsker og muligheter for uteområdet. Arbeidsgruppen 
oppfordres til å søke kommunen om midler sammen. 
 
 

7. Eventuelt 

Det planlegges storforeldremøte 7. april. Mer informasjon kommer. 
Kommunen vurderer å legge leirskole til 6. klasse. Høst og vinter vurderes. FAU 
foretrekker at leirskolen faller på vinteren, for å gi elevene flere opplevelser i 
vintervær. Dette avgjøres av kommunen. 
FAU ønsker ikke at skidager utsettes på grunn av dårlig vær. Alternative løsninger 
diskuteres, og FAU vurderer å dekke utgifter til sportsutstyr hvis det er behov. 
 

 
 
Neste FAU-møte 14.mars 2016.  


