
FAU-møte 22.11.17 

 

Tilstede: 

1. klasse: Ingen 

2. klasse: Eva Lilletveit 

3. klasse: Irene Tveit 

4. Klasse: Renate Bekke 

5. klasse: Geir Låtveit 

6. Klasse: Gro Anette Katerås 

7. klasse: Linda Briët-ten Napel (vara) 

8. Klasse: Anne Thortveit 

9. Klasse: Anne Dovland 

10. Klasse: Ingen (meldt frafall) 

 

Godkjenning av innkalling: ok 

Godkjenning av protokoll: ok 

 

Referat fra Samarbeidsutvalg (SU): 

 Irene Tveit valgt til leder 

 Økonomi. Ingen store endringer i kommunebudsjettet mtp. skolen. 

 Leksehjelp. SU enig i at skolen kan utvise elever fra leksehjelp hvis de lager for mye 

uro/forstyrrelser slik at det forstyrrer de som vil gjøre lekser. Men først skal det girs advarsel 

og beskjed til foreldre. 

 Ordensregler: Skolen har anledning til å forby smartklokker på lik linje med mobil på 

eksamen ol. 

 Nasjonale prøver: Skolen var fornøyde. Stigning i resultatene de siste årene.  

 Kostpenger på SFO: Ok med 15,- pr måltid. Vedtatt uendret. 

 Konfirmasjonsundervisningen: Det jobbes for å ta dette ut av skoletiden. 

 Forslag fra representant fra elevrådet om å høre med elevrådet/klassene om det er et ønske 

med mobilfri skole.  

 

Andre saker i FAU: 

 Snakket litt rundt dette med tolker/ekstraundevisning som trengs til fremmedspråklige 

elever. Får skolen ekstra økonomisk støtte til dette eller tas det fra resten av skolens 

driftsbudsjett? 

 FAU ønsker rektor eller annen person fra ledelsen tilstede på deler av FAU møtene. 

 FAU ønsker at foreldremøtene skal organiseres på forskjellige dager for de forskjellige 

klassetrinnene. Da vil foreldre med flere barn kunne få med seg alle møtene. Det vil også 

være enklere i forhold til tolk da flere bruker å ha med seg samme tolkevenn. 



 Det er kommet inn et forslag fra foreldre om leksefri skole. Det ble drøftet litt frem og 

tilbake, positive og negative konsekvenser. Konklusjon: FAU ønsker skole med lekser. 

Oppfordrer hver enkelt forelder til å ta kontakt med skolen ved behov for enkelte 

tilpasninger for deres barn. 

 Vakter i friminutter: Fått tilbakemelding fra foreldre som har vært tilstede i skolens område 

om at det ser ut til å være for få vakter i friminuttene. Gro Anette forteller at skolen nettopp 

har satt i gang et tiltak med flere vakter pr. friminutt. Totalt skal minst 9 vakter være tilstede i 

friminuttene. Noen inne (ung. trinnet kan være inne i friminuttene) og noen ute. Dette er et 

tiltak frem til nyttår. FAU roser skolen for tiltaket. Ønsker at dette skal fortsette etter nyttår 

også. Irene snakker med rektor. 

 Forslag fra foreldre: Ønsker hjertestarter på skolen. De har kampanje på dette nå. Irene 

snakker med rektor. 

 Forslag fra foreldre: Ønsker mer svømming på skolen. Ønsker også svømmeinstruktør på 

svømming. Evt. kan svømming byttes mot gymtimer. Bra med at elevene nå skal svømme i 

Vennesla. 

 Forslag fra foreldre: Ønsker at SFO sin ferieperiode skal være lik som barnehagen sin ferie. 

Evt. om SFO og barnehagen kan samarbeide. Irene sender mail til ordfører og rådmann da 

dette trolig må opp politisk. 

 FAU ønsker videre fokus på mobbing på skolen. Foreldrene ønsker mer informasjon om 

hvordan skolen jobber. Det vil da bli lettere å ha fokus på dette hjemme. 

 Tilbakemelding fra foreldre: Flere barn i skolepliktig alder henger rundt Åkle etter skoletid og 

utover kveldene. Flere observert av foreldre med uønsket adferd både på Åkle og rundt i 

nærmiljøet rundt Åkle. FAU bestemmer at de vil sende et skriv hjem til samtlige foreldre med 

oppfordring om å følge med hva deres barn gjør på fritiden.  

 

 

Sak til neste FAU møte: Turer arrangert i skolens regi. Her ønsker vi dialog med foreldre og rektor. 

Neste FAU blir etter nyttår, men i god tid før neste SU møte. 

 

Referent: Anne Dovland 

 

 

 

 

 

 

 


