
        Sand skole 
            -et godt sted å være for å lære- 

 

Referat FAU-møte Sand skole torsdag 15/12-16 

Til stede: Lisa Tollefsen, Frode Kristoffersen, Tome M Rognmo, Siv M Krogh, Tonje Schau, Ellinor 

Antonsen, Roy-Arne Myhre Meldt forfall: Christian Rothfuchs. 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte. 

2. Evaluering av grunnskoleuka og 70-års jubileum.  

Elevene trivdes, lærte mye om historien. Fint allmøte med 10-årsbolker. Flott med bilder – 

gjenkjennbart. Bra med cafè i gymsalen – ble mye bedre plass – mindre trengsel. Fint at hele skolen 

ble tatt i bruk, loftet åpent. Artig med klasserom i gammel stil. 

Det som kunne vært bedre: 

Alle elevene kunne fått lunsj med tradisjonsmat. Noen store fikk likevel lunsj, og det skapte misnøye 

hos de andre. 

Voksne til gallamiddagen – burde vært pekt ut f.eks to fra hver klasse som stilte opp, nå ble det mye 

å gjøre på få personer. 

3. Nasjonale prøver 2016. Prøvene er utført 1 gang pr år, på høsten. 

Engelsk 5.klasse. Gjennomsnitt på 45. Lesing 53 i snitt. Regning 54 i snitt. 

8. trinn – Lesing 47 i snitt. Elevene fra Malangseidet trekker snittet opp (ut fra statistikken), Engelsk 

47 poeng. Regning 44 poeng i snitt. Elevene i klassen må øves mer i digitale ferdigheter, da alle 

prøver tas på nett. 

9. trinn. Lesing – 57 poeng i snitt. Regning – 53 poeng. Høyt snitt i klassen. 

4. Økonomiske utfordringer og endringer. 

Rektor og inspektør ved sand skole overtar som ledelse ved Malangseidet skole også fram til 

sommeren 2017. Kontorstilling ved Sand økes med 20% og får en dag pr uke på Malangseidet. 

5. Bassenget 

Står pr dato tomt. 1,2 mill mangler for å få det godkjent. Skolen har ikke fått oversikt over hva som 

evt. kreves for å få det godkjent. Usikkert hva som skjer videre da det er vanskelig å få fullgode svar. 

FAU krever et kostnadsoverslag på utbedringskravene. 

6. Ekstern skolevurdering i uke 7. Elever, lærere og foresatte vil bli intervjuet. Tilfeldig hvem som blir 

spurt om å bidra.  

Ref. Siv Krogh 

 

 


