
FAU Halbrend skule – 17.12.2019 

 

Oppmøte: 

Klasse Representant Møtt Vara Møtt 
5 A Geir Angedal - Kurt Even Andersen - 

5 B Arild Romarheim x Odd Arild Dale  
5 C Morten Eriksen - Marthe Lene Telle - 

6 A Bente Aarlott Aase x Hilmar Engesæter  

6 B Pål Andre Hegland - Anja Solheim Kiil - 

7 A Kesia Irene Jensen x Ann-Katrine Bruflot  

7 B Gjerterud Stave Aksnes - Ann-Kristin Tranøy Nilsen - 
7 C Øystein Haugland  Ove-Johnny Gjervik x 

8 A Lin Hjelmeland Finjord - Lillian Boge - 

8 B Stig Starheim x Kjersti Erichsen  

8 C Silje Skaar Sunde - Linda Brendehaug - 

8 D Lene Fonn x Jan Svoen  

9 A Elin Bruland Viken x Lill Anette Juvik  

9 B Kari Navdal Hafstad x Tove Irene Bjørnseth  

9 C Hallgeir Hamre x Marion Åsebø  

10 A Chriss Are Farsund x Jorunn Liv Kleiven  

10 B Kari Lindemann  x Monica Otternes  

10 C Odd Arne Standal x Siv Randi Gyldenskog  
10 D Reidun Brekke x Aina Strandos  

 

Saksliste: 

Sak 19/20-00 

 

Informasjon  

A) Framdrift Halbrendshallen 

Rektor har hatt møte saman med verneombud, elevrådsleder, byggeleiar for hallen og 

Ueland. Byggeleiar har jobbet med utvidelse på Sunde skule og har erfaring med å jobbe på 

en skole i drift og skolen har saman med dem sett på sikring av uteområdet, og tilkomst for 

anleggsmaskiner.  Det er sett på flere ulike alternativer. Entreprenør er Harald Kapstad. 

Truleg vil  barnehagen vil også ha et ord med i laget. 

B) Framdrift nytt kjøkken 

Kjøkken i kjeller: kommer på under en million. Dette skal nå ut på anbud og vi venter nå bare 

på at dette skal komme på plass. 

C) Tilsetting ny ass.rektor 

Skolen har fått ny ass.rektor. Han kommer frå Svelgen og har jobbet der som både rektor. 

Han har mye erfaring med IKT og vil være gull verdt for Halbrend, med ansvar for IKT-

satsingen framover. 



D) IKT – situasjonen ved Halbrend skule 

Den nye lærerplanen krever 1-1 på ungdomstrinnet og 1-2 på mellomtrinnet, men vi er ikkje 

på plass med dette enda. En annen faktor som spiller inn er at nettkapasiteten ved skolen er 

for dårlig, spesielt når det er mange som er på nett samtidig. SYS IKT leverer kanskje den 

trådløse løsningen på skolen. 

E) Trygg Trafikk – opplegg Kråkenesmarka 

Rektor har snakket med NAF om opplegget i Kråkenesmarka. Det kjører som normalt og det 

vil bli en løsning der de som melder seg på kommer på en venteliste etter førstemann til 

mølla-prinsippet. 

F) Sterk og Klar. Tilbod om støtte og rettleiingsprogram for foreldre.  

Det er et informasjonsskriv til foreldre med barn på ungdomstrinnet, for å hjelpe foreldre 

med å sikre barna sine en trygg og rusfri ungdomstid. De tilbyr et kurs/foredrag til skolen. 

Rektor har kontakt med Politiet når det gjelder rus blandt unge. Det kommer gjerne i 

forbindelse med nattåpent og andre. 

Innspill frå FAU: Kjærlighet og grenser som er gjennomført i Gaular er et veldig bra opplegg. 

Dersom det er noe FAU/skolen skal kjøpe som en tjeneste er det viktig at det er noe som vil 

få med så mange som mulig. Rektor vil undersøke med kommunalsjefen om det er mulig å få 

et tilbud på opplegget fra Gaular. 

 

 

Sak 19/20 - 01 

Gjennomgang av elevundersøkinga 

Rektor går igjennom tallene: Alle trinn har nå gjennomført denne. Trivsel: 4,47 i snitt på alle 

elevene, noe som tilsier at trivsel er veldig bra. Det er ulike ting som skolen jobber med hele 

tiden, mellom annet for å øke motivasjon og trivsel. 

Innspill fra FAU: 

1. Noen føler at de får veldig lite informasjon om det som skjer på skolen, og det er 

gjerne i samtaler med andre foreldre at informasjon kommer fram. Rektor vil ta dette 

med seg videre.  

2. Et annet punkt er at mange elever nok synes læremetoden på skolen er litt kjedelig. 

Skolen generelt må konkurrere mot andre læringskanaler som youtube og annet, og 

det er noe som er tatt opp gjennom den nye lærerplanen som kommer: der vil det bli 

mer rom for slik type læring. 

3. Er det noe foreldre kan gjøre for å heve motivasjonen til barna? Rektor tar også dette 

med seg. 



4. Elevene trenger kanskje litt hjelp til å navigere i en travel hverdag når det gjelder 

inntrykk av at medelever har kontroll på hva de vil bli, hva som kreves av dem og så 

videre. En samtale med rådgiver eller annet kan kanskje være en idé. 

 

Sak 19/20 - 02 

Trafikksituasjonen 

FAU informerer: Vi har hatt flere befaringer og filmet trafikksituasjonen, og møter med 

Førde kommune. Statens vegvesen har nå sendt informasjon til Førde kommune om hva de 

bør gjøre. SVV har også purret på kommunen. Førde kommune sier de skal begynne denne 

uka med forbedringer. Det er mange situasjoner, spesielt med dårlig vær, som gjør at dette 

er skummelt. Det er også mange elever som blir kjørt/hentet ved dårlig vær, noe som gjør 

dette vanskeligere. Bør dette opp som et tema på foreldremøter? Rektor har sendt ut 

meldinger via Visma og hun har tatt dette opp der hun har vært på foreldremøter. Rektor vil 

sende ut nye meldinger som minner om dette: ikke kjøring ned til skolen, men henting og 

levering skjer i rundkjøringa oppe ved E39. 

 

Sak 19/20 - 03 

Elevskade. Bruk av uteområdet i friminuttet 

Rektor informerer om en skade som skjedde ute. Lærerne er ute og passer på, men det er 

fort at det skjer noe når det er så mange som er ute på samme tid. 

 

Sak 19/20 - 04 

Ymse 

Ingen saker til ymse. 

 

FAU har ordet: 

Temagrupper i FAU: Hvilke tema skal vi ha på møtene og hvilke grupper skal vi jobbe i. 

1. Innspill som er kommet så langt: trafikksituasjonen, hallen og framdrift, uteområdet 

(andre alternativer til akebakke dersom hallen tar vekk deler av området), sosiale 

tiltak for bedre skolemiljø. 

Andre tema: 

2. Veiledingsprogram (som for eksempel: Sterk og Klar/Kjærlighet og Grenser): det er 

fleire argument for å bruke ideelle til dette eller å bruke noen med tilknytning til 

nærområdet/kommunen. Før neste møte i FAU 23. januar kan dette løftes opp som 

en sak i KFU (kommunens foreldreutvalg) 17. januar. 



3. Alternativer måter å jobbe med trafikksituasjonen: reflekskonkurranser, 

foreldrevakter ved skolestart. 

4. Hvordan få foreldre mer involvert i skolens hverdag og barna sin situasjon? Dialog 

mellom skole og foreldre. 

a. Som for eksempel organisering av foreldremøte for å få foreldre til å bli kjent 

med hverandre: noe som kan bidra til at terskelen for foreldre til å ta kontakt 

med senkes. 

5. Klassetur i 10. klasse: Skal det være samkjøring mellom de ulike FAU i den nye 

kommunen. Det er ulik praksis fra de andre kommunene, og en del usikkerhet rundt 

hvordan den nye kommunen vil ha dette. FAU bør også diskutere hva som skal være 

målet med klasseturen, og dette bør kanskje drøftes i KFU. 

6. Kråkenesmarka: FAU ønsker at rektor skal melde skolen på dette opplegget. På neste 

FAU-møte vil Halbrend-foreldrene kunne starte arbeidet sammen med FUSK. 

a. Oppdatering etter møtet: Rektor snakka med Bente Thorsen i NAF 18. 

desember. Dei har ikkje konkludert med korleis dei skal gjere det med 

påmelding. Dette vil bli klart om ikkje så lenge. Ho har tlf: 913 11 197. 

Kontakten med ho må ei gruppe frå 10. klasse ha. 

Foreldrekontaktene på FUSK i 10. kasse er: 

10 A: Ståle Randal 

10 B: Nina Masdal 

10 C: Heidi Hagen 

10 D: Heidi Seljesæter 

 

Andre ting: 

Utstyr til hallen: hvem står for dette? Skal skolen koste dette og erstatte det som blir 

utslutt/ødelagt? Hva skjer med bruk av hallen på ettermiddag/kveld? 

Bruk av hall til samlinger: scene, og stoler og bord. Rektor ønsker å bruke hallen til 

avslutninger og at vi ikke må bruke penger på å leie plass i Førdehuset likevel.  

 


