
 

 
Møte nr   10  2018/19.     Dato:  020419 Sted: Skolen 
Møteleder:  Trond Hansen Referent:  Guri Janne Malm Jansen 
Tilstede:  
Therese Grasdal 1-3.trinn, Trond Hansen og Christine Wilhelmsen 5-6.trinn, Yvonne Schou og Randi 
M Sandvik 7.trinn, Ruth Liset 8.trinn, Ole Thomas Bjelland og Sølvi Kobbeltvedt 9.trinn,  
Renate Haga 10. trinn, Grethe Hølmo VG2,, Guri Janne Malm Jansen VG3 
Fra skolen:  
Signy og Marit 
Ikke tilstede: 
Elin Stava Eide 2. trinn, Ellen M Salte 4. trinn, Cathrine Kristiansen vg1 og Odd-Geir Masvik vg2 
 

 
AGENDA: 
Sak nr 36 18/19  Trond ønsket velkommen  
Sak nr 37 18/19  Kommentarer fra sist møte 

Vi gikk igjennom referat fra forrige møte, men det var ingen spesielle kommentarer 
å nevne.  

Sak nr 38 18/19  Info fra skolen  
Marit gjorde en presentasjon av Elevundersøkelsen. Hun gjorde rede for det vi 
kanskje er mest opptatt av, elevenes trivsel. Undersøkelsen brukes aktivt av 
lærerne. Det er frivillig å svare på spørsmålene, og undersøkelsen gjøres sent på 
året, for å få mest mulig reelle svar. Altså slik at ikke nye elever bruker den skolen 
de kom fra som bakgrunn for besvarelsen.  Marit redegjorde for hvordan de bruker 
undersøkelsen aktivt for å bedre trivselen hos de elevene som ikke trives. 
Undersøkelsen besvares anonymt 

Sak nr 39 18/19  17. mai 
I kirken blir det en helt vanlig norsk 17.mai. FAU sin oppgave, er å få foreldre til å 
bidra med forberedelser, kaker, gevinster, betjening av salgsboder og lotteri. 
Mai Lise kan hjelpe til med lotteriet, selv om hun har måttet trekke seg fra FAU.  
Når det gjelder allergivennlige kaker, må disse bakes i kirken.  
Det vil i løpet av uke 15 komme et informasjonsskriv til alle foreldre om deltagelse 
denne dagen. 
Det opprettes en egen lotterikomite. 
Det vil bli salg av effekter på skolen i forkant, og ved promenaden. med fra Norge 

17.mai-kommiteen møtes neste uke. 
Sak nr 40 18/19  Diverse 

• Oppsummering av foredrag. Vi gikk igjennom undersøkelsen og elevene var veldig 
fornøyd.  

• Ekstremt dårlig oppmøte på foreldremøter. Kan noe gjøres for å få flere foreldre til 
å møte? 
 



Guri Janne 
 
 
 
 


