
FAU Halbrend skule - 15.12.2020 

Oppmøte: 

Klasse Representant Møtt Vara Møtt 
6 A Vegard Norevik x Sunneva Hågvar  

6 B Heidi Berge Hauge x Marie Andersen Heieren  

6 C Irene Valaker x Vibecke Berentsen  

7 A Bente Aarlott Aase - Hilmar Engesæter - 

7 B Pål André Hegland x Anja Solheim Kiil  

8 A Gørild Iversen Benjaminsen - Dagfrid-Marie Nigardsøy Ljøsne - 

8 B Ewy Katrin Førde Moen x Øystein Haugland  

8 C Chriss Are Farsund x Kesia Irene Jensen  

8 D Ingunn Anita Rørvik x Malin Kandal  

9 A Linda Brendehaug x Yngve Systad  

9 B Jofrid Vårdal Aksnes - Kjersti Erichsen - 

9 C Silje Skaar Sunde -   

9 D Anja-Merete Hatlevik  Kurt-Even Andersen x 

10 A Elin Botnen Viken x Lill Anette Juvik  

10 B Kari Navdal Hafstad x Tove Irene Bjørnseth  

10 C Hallgeir Hamre x Marion Åsebø  

 

Saksliste: 

1. Sak 20/21-3/1 Orienteringssaker 

Har kuttet juleball, fellessamling og juletregang, og nyttårsball for mellomtrinnet. 

Det er mange spørsmål rundt de siste dagene i år: skolen holder åpent (ingen  

 hjemmeskole)  

Ballbingen: det vil koste 150 000 kroner for å bytte dekket. Spillemidler kan vi ikke få 

 da banen er ikke 10 år enda. Kultur- og idrett kan kanskje hjelpe oss med midler, men 

 ikke arbeidet. FAU må se på om det er mulig å få til en egeninnsats for å bytte  

 underlaget. 

Elevundersøkinga 

a. Gjennomført undersøkelsen 1. Desember. Resultatene jevnt over er gode for 

Halbrend. Høy trivsel og lite mobbing.  

b. Vurderingen av hele undersøkelsen gir skolen en skår å måle etter. Kravene 

for å være i «grønn sone» er strengere når vi måles på trivsel i forhold til 

faglig mål.  

c. 47 % av elevene trives veldig godt og har høy motivasjon.  

d. 13 % trives ikke og har lav motivasjon.  

e. Det er varierende fra klasse til klasse når det gjelder mobbing, og skolen har 

gode verktøy for å hjelpe barna.  

f. Fokus framover: Få opp motivasjonen, holde på trivselen, øke relevant 

opplæring, og holde på gode tall rundt mobbing.  



Undersøkelsen finnes tilgjengelig på udir.no. 

 

Status 9A-saker 

Halbrend har 3 aktive 9A-saker:  

1.  Skolen har avsluttet 2 saker i 2020.  

2.  Det kan være saker som foreldrene ber skolen om å ta tak i. Det er saker som skolen 

selv tar tak i.  

3.  Det er utfordringer ved overgang fra mellomtrinn til ungdomstrinn, også der det er 

endringer i vennskap mellom foreldre.  

4.  Elevene har tilgang på sosiale medier på tross av aldersgrenser. Skolen bruker tid på 

dette og skolen ønsker at foreldrene er mer våkne rundt dette. 

 

Endeleg rapport tilsyn 

5. IOP skal være ferdig til skolestart (inkluderende opplæringsplan): det er utfordrende 

når skolen skal skrive planer for elever som kommer utenfra til skolen, men planene 

kan uansett revideres, og det gjøres, gjennom hele året. 

6. Gi tilbake timer etter fellesaktiviteter: det blir utfordrende. Halbrend legger stor vekt 

på å inkludere barna i fellesaktiviteter. 

7. Må timeplanfeste de fleksible timene: da forsvinner poenget med at timene er 

fleksible. Elevene må få være med å bestemme litt hvordan dette skal være. 

 

2. Sak 20/21-3/2 Revidering av "plan for eit trygt skulemiljø" 
1. Skolen har tatt denne opp med elevrådet, lærerne og SU. 

2. FAU har nå godkjent planen. 

 

3. Sak 20/21-3/3 Plan for framtidig bruk av skulane; status, prosess og evt 

høyring. 

Hva skjer om det blir endring i skolekretsene? 

1. Da blir vi redusert til to parallelle klasser på trinnet. 

2. Hva skjer med skolemiljøet, fagmiljøet ved endringer? 

3. Trygg skolevei – hvordan er dette om ungdomstrinnet flyttes til Hafstad. 

4. Fagmiljøet på Halbrend – hvordan skal kommunen holde på fagmiljøet i denne 

overgangsperioden? Hvor møter politikerne de usikre tidene som lærerne når går i 

møte? Hva skjer med de ulike grendene som er bygget rundt skolene? 

5. Hva med arealplaner som enda ikke er klar? Vil omlegging påvirke kommende planer 

eller omvendt?  

6. Statistikk på folketall – hvordan bedømmes disse tallene? Hvor sikre er disse?  

7. Byggningsmassen på Halbrend er kapabel til å huse det elevtallet som er der i dag. 



8. En eventuell sammenslåing bør skje samtidig for ikke å få en liten ungdomsskole som 

kommer inn i et etablert miljø. 

9. Utdanningsforbundet er ikke særlig ivrige med slike store skoler. 

10. Det ideelle tallet på elever er rundt 480. Det er ikke videre hensiktsmessig med større 

skoler. 

 

4. Sak 20/21-3/4 Ymse 

Hallen – framdrift som tenkt: 

1. Uke 1-2-3: dekke skal legges, bane skal markeres og utstyr skal monteres 

2. Åpningsfest 20. – 21. mars: Skal FAU si noen ord? 

3. Kommunen har fastsatt en pris for leie. Det foreligger ingen avtale rundt utstyr enda. 

Andre skolen låser inn eget utstyr etter skoletid.  

FAU har ordet:  

1. 17. mai: Flatene er positive til en sammenslåing, men det kan være for tidlig 2021. 

2. FAU vil oppfordre foreldre til å passe på at elevene holder seg til aldersgrenser med 

tanke på sosiale medier. Dette er et arbeid som starter allerede på barneskolen. 

3. FAU tar kontakt med Flatene for å høre om en skal lage en plan sammen. 

4. Rusfritt arrangement for 2021? Rektor undersøker. Alt ble avlyst i 2020 på grunna av 

smittevern. 

 


