
Referat Møte FAU Vikhammer skole 13.02.2017 

 

Til stede: Unni Haagenstad, Randi Sommerfelt, Lene Staven, Allan Rødfjell, 

Bodil Westby, Janne Sundfær 

Frafall: Andreas Gjerde 

Saksliste:  

1. Randi og Allan rapporterer fra SU-møte 01.02.2017  

a. Orientering rundt resultater fra foreldreundersøkelsen(e)/elevundersøkelsen 

i. Mye positivt, scorer høyt på trivsel og miljø både i foreldreundersøkelsen og 

elevundersøkelsen  

ii. Foreldre savner veiledning for å hjelpe barna i skolearbeidet 

iii. Dårlig snitt på motivasjon for å gjøre skolearbeid (felles forelder- og 

elevundersøkelsen) 

iv. Dårlig snitt på arbeidsforhold og læringsforhold, mye uro i timene. 

b. Matpenger: mulighet for månedlig betaling for å gi flere mulighet til å bli med? 

c. Læringsmiljø kommer til å være i fokus på foreldremøtene i vår 

d. Det blir flere nedskjæringer i 2017. Etter kuttene i 2016 er det i stor grad stillinger som 

må reduseres, dette skjer sannsynligvis primært i siste halvdel av 2017. 

e. Elevrådet jobber for å få opp gardiner i klasserommene. Dette har ikke skolen mulighet 

til å bekoste, vi oppfordret dem til å sende enn en søknad om støtte til FAU. 

 

2. Innkomne saker: 

a. Trafikksituasjonen rundt skolen 

b. Skolen trenger ny fane – vil FAU sponse? 

c. Skolemåltid for 5-7-trinn – ønsker FAU dette som et tilbud? 

d. Skolen ønsker en uttalelse fra FAU i forhold til reglement for smartklokker. Mobilforbud 

gjelder i skoletiden, men pr i dag er det ikke noe eget reglement for smartklokker.  

 

3. Eventuelt 

 

Referat: 

1) Diskusjoner rundt punktene i orienteringen:  

- Ang punkt a) Elevene ønsker lengre skoledag for å gjøre lekser sammen med andre på 

skolen, og eventuelt få hjelp. Vi mener dette må diskuteres med elevrådet. Vi diskuterte 

om det er mulig å gjennomføre dette i samarbeid med foreldrene, slik som 

skolemåltidet? En mulighet er at det rulleres mellom trinnene, slik at det ikke blir så 

mange hver gang. Hva mener skolens ledelse om dette?  FAU sjekker mulighet for å søke 

om tilskudd til et slikt tilbud. (Ansvarlig Allan Rødfjell)  

 

Forslag: Vi sender et forslag til ledelsen ved skolen om at FAU ønsker muligheten for 

leksetid for 5.-7.trinn utredet.  



 

- Det har vært gjennomført en ekstern revisjon i forhold til læringsmiljø og behandling av 

mobbesaker i Malvik kommune. (Forvaltningsrevisjon av paragraf 9a i opplæringsloven). 

Det er gjort en undersøkelse om hvordan mobbesaker med enkeltvedtak er blitt 

håndtert. Kommunen fikk kritikk for noen forhold og det er iverksatt tiltak i forhold til 

dette.  

- Matordningen: Månedlig betaling i stedet for 3 ganger i året for måltid for 1.-4.trinn SFO. 

Dette for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig til flere og redusere stor innbetaling på en 

gang. Vi er veldig fornøyd med tilbudet og det kan vurderes å gi et tilbud om månedlig 

betaling for de som trenger det. Vi ønsker og å si at måltidet på torsdag for 5.til 7.trinn er 

til stor glede for barna og vi håper dette tilbudet videreføres. 

- Punkt d) Nedskjæringer: Det skal kuttes 10 millioner samlet for alle virksomheter i Malvik 

kommune. Det er ikke fordelt hvor det skal spares. Det som er iverksatt i Malvik 

kommune er ansettelsesstopp, og det blir ingen nyansettelser ved Vikhammer skole.  

- Punkt e) Gardiner: For å se bedre på smartboard ønsker elevrådet at det henges opp 

gardiner. Elevrådet bes sende en søknad til FAU om økonomisk støtte. Det må legges 

ved budsjett og forlag til gjennomføring.  

 

2) Innkomne saker: 

 

a. Trafikksikkerhet 

 FAU`s innspill til trafikksituasjonen ved skolen:  

i. Det bør søkes om å sette opp skilt. Bodil Westby snakker med kommunen og 

undersøker hva som må gjøres for å få satt opp et skilt.  

ii. Elevrådet foreslo at de kan stå vakter, gi «bøter» til de som parkerer feil. Vi 

mener det er effektfullt hvis elevene viser sitt engasjement. Elevrådet kan 

eventuelt snakke med Malvik Bladet for å belyse saken.  

iii. Vi ønsker at skolen sender beskjed til alle foreldre, om at parkeringsplass skal 

brukes for levering og henting av barna. Det bør komme fram at elevrådet er 

sterkt engasjert i dette.  

iv. Viktig at vi er engasjert i sentrumsplanen som er under utforming for å trygge 

elevenes skolevei.  

 

 

b. Ny fane til skolen 

FAU kan vurdere å være med å støtte deler av fanen. Vi ønsker at skolen kommer med et 

forslag til utforming og gjennomføring, samt en søknad om økonomisk støtte.  

 

 

c. Bruk av smartklokker 

 

FAU mener at smartklokker skal legges avslått i låste skap eller i sekken. Vi mener dette går 

under samme kategori som mobil. Vi oppfordrer skolen til å bruke tekniske hjelpemidler 

under kontrollerte former.  

 

  



3) Eventuelt:  

a) FAU-representantene bidrar til valg av klassekontakter i sitt trinn og definere hvem som 

sitter i FAU og 17.mai komiteen. På 4. trinn har Janne Sundfær ansvar for at en 

representant og en vara fra foreldrene ved Vikhammeråsen Grendaskole velges. 

b) FAU ønsker å få tilsendt referater fra tidligere FAU-møter fra 2015-2016. Disse sendes 

til leder Randi Sommerfelt. 

c) Neste møte: 5.april.  

 

 

Referent 

Sekretær Janne Sundfær  


