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Tilstede: Mads Stebekk Moe (rektor), Heidi Torp (10B), Ann Charlotte Gregersen (9B), Malin 

Paust (10A), Kent Nilssen (10C), Øivind Nilsen (8B) 

 

Fravær: Linda Rasmussen (8C), Ruth Solveig Hudalen (9C) og Kittel Gjernes (9A) 

 

Referat FAU 06.12.22 

Saksnr. 

8/22  Elevundersøkelsen 

Resultatene fra denne blir ikke tilgjengelig før 20. januar. Minner om at skolen har sendt ut 

foreldreundersøkelsen. Skolen vil sende ny sms med påminnelse i løpet av uken.  

 

9/22  Nasjonale prøver 

Saken er drøftet i SU. Se referatet derfra. Rektor lurer på om alle på 8. og 9. trinn har fått 

informasjon om resultatene til sine ungdommer? Resultatene er overlevert på ark, men man 

kunne gått dypere inn i resultatene, og hva de betyr.  

 

10/22  Anmerkningspolicy og ordensreglement 

FAU-leder har mottatt en henvendelse fra mor. Det er ønskelig at skolen drøfter bruken av 

anmerkninger. Se på varslingssystemet i Visma. Vi må snakke med de foresatte det gjelder. 

Kan vi vurdere andre varslingssystemer til få elever. Følelse av at det føres med gaffel. Gir vi 

beskjed til elevene. Blir det ført for mange anmerkninger? 

Rektor tar med seg tilbakemeldingene, og drøfter dette med lærerne.  

Skolen ordensreglement finner dere her 

 

11/22  Organisasjonsnummer for FAU 

Skolen ønsker at FAU registreres i Brønnøysundregisteret, sånn at de kan få bankkonto og 

VIPPS. FAU registreres som en forening.  

SU er positive til dette. Saken behandles i FAU 6. desember.   

https://www.risor.kommune.no/_f/p1/i27d21fb6-0c75-46d7-bff2-a31ec1c8a741/vedtatt-ordensregelmenet-for-risarskolen-og-sfo-010821-1.pdf
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Det foreslås samtidig at skolens merkantile rådgiver blir sekretær for FAU, slik at man sikrer 

kontinuitet i arbeidet. Skolen er villig til dette.  

Til å etablere organisasjonen trengs det representanter fra FAU. FAU-leder møter rektor og 

skolens saksbehandler slik at vi får gjort det praktiske med tanke på registrering i 

Brønnøysund.  

Det er enighet i FAU om at det opprettes en organisasjon. Kent (leder) og Mads (rektor) ser 

på, og gjennomfører det praktiske knyttet til dette.   

 

12/22   Status skoleball 

Det virker å være god kontroll. Elevene har begynt å samle inn penger.  


