
Referat FAU-møte 3. november 2020 kl. 1930-2100 
 
 
Tilstede 
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no 
4. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com 
5. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com 
6. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net 
7. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no 
8. trinn - Odin Nøsen - odin@poppeltre.no 
9. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net 
10. trinn - Kristin Halsne Berentsen - kristin.halsne.berentsen@gmail.com 
 
Forfall 
2. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com 
3. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com 
 
Møteleder: Birgit Lie Haugen 
Referent: Odin Nøsen 
 
Sak 20/23 - Innkalling og referat (fast post) 

●  
 
Sak 20/24 - Rektor informerer (fast post) 

● Korona - Det er en del nysmitte i skolene i Stavanger, så KFskolen har oppdatert 
kontaktinformasjonen ut mot foresatte på KFskolen. Rektor har sendt ut informasjon 
om hvordan skolen rigger seg for eventuelt smitte og karantene i epost via det 
skoleadministrative systemet. 

● Det er en del fravær på skolen for tiden, men skolen har enda gode rutiner for 
hvordan å håndtere fraværet ifm fremdrift i undervisning. 

● Det hadde vært kjekt med et FAU-møte på det nye skolebygget. Bygget er lukket og 
fremdriftsplanen er i rute. 

● Jobber videre med implementeringen av den nye læreplanen. 
● Forslag om å ta foreldrekonferansene på Meet fremfor fysisk oppmøte. Svein Bjarte 

skal ta dette med til skolen og vurdere ut fra det som skjer rundt korona nå. 
 
Sak 20/25 - Klassetur ungdomstrinn 

● Det er reist spørsmål om klasseturer mot slutten av ungdomstrinnet knyttet til mål, 
mening, tidsbruk og pengebruk. Ny læreplan inkluderer en leirskole i regi av skolen. 
Dersom det skal arrangeres noe utenom blir det da i regi av foreldrene. FAU bør 
kanskje sette noen retningslinjer her? 

● Skolen har et dokument for hvordan klasseturer skal arrangeres: Rutiner for 
klasseturer.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1KxmKfQropMB9juvcgO1riifJMwzBMqVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxmKfQropMB9juvcgO1riifJMwzBMqVp/view?usp=sharing


● Det er et flertall i FAU som mener at klassetur på 10. trinn må kunne være en 
begrenset og rimelig tur. Det er flere grunner til dette - det ene er økonomien i det ift 
det å samle inn mye penger og det andre er HMS-hensyn i forhold til situasjoner som 
kan skje på turer og som er vanskeligere å løse hvis en har reist langt vekk. 

● FAU ønsker at at FAU lager noen rammer for disse turene i form av en omtrentlig 
ramme for økonomi, destinasjon og varighet. Kristin og Ole lager et forslag som de 
presenterer på neste FAU-møte. 

 
Sak 20/26 - FAUs rolle i overgang til ny skole 

● Elevtallet på KFskolen neste skoleår kommer til å ligger på omtrent 210-220 når en 
flytter inn i det nye skolebygget. 

● I uke 49 skal det være en ny promoteringsuke hvor rektor ønsker en aktiv 
foreldregruppe i uke 48 og 49. Skolen kan lage klart ferdige tekster, bilder og videoer 
som foreldre kan dele videre på sosiale medier. 

● FAU formidler videre det materielle som skolen har ifm promoteringen, slik at 
foreldrene kan bruke dette på sosiale medier. 

● 10. juni er den foreløpige offisielle datoen for når skolen er ferdig og skolen 
planlegger en eller annen variant av åpningsfest (i håpet om at korona da er over). 
Dette tar vi opp igjen når det nærmer seg. 

 
Sak 20/27 - Foreldrekveld 

● Forslag om å invitere Anne Kristin Bruns. 
● Det møtte opp 50 foreldre på foreldrekvelden med Liv Berit Tønnesen 28. okt. 

 
Sak 20/28 - FAU-representantene sine oppgaver 

● Det er laget et skriv om hvilke oppgaver som ligger til medlemmer av FAU og det blir 
presentert på neste møte. 

● Bør foreldrerepresentanten være med på ett FAU møte i året? 
● Viktig å sikre at det kommer ut informasjon til både FAU-representanten og 

klassekontakten. 
● Listen over FAU ligger i referatet og den kan brukes for å oppdatere hjemmesidene til 

skolen. FAU-referatene som ligger på minskole.no må også være oppdatert. 
● Den kan være viktig at FAU-representanten legger ut referatene på f.eks. 

Facebook-grupper. 
 
Sak 20/29 - Eventuelt (fast post) 

● Ingen saker. 
 
 
Neste FAU-møte blir tirsdag 12. januar 2021 kl. 1930-2100 
 


