
Møtereferat FAU Kyrkjevollen

Møtetype: FAU-møte
Dato: 01.02.18
Klokkeslett: 19.00
Sted: Personalrommet
Møteleder: Marie Weibell
Referent: Siri Myrtvedt

Navn Klasse I FAU for
antall år

Verv Tilstede E-post

Siri Myrtvedt 1 A 2 Sekretær x sirisele@hotmail.com

Tonje Søiland 1 B 1 x tonje.soiland@gmail.com

Bernt Johan
Buer

2 A 1 SU
KFU

x bjbuer@yahoo.com

Dagmar
Todnem

2 B 2 x dagmar.tharaldsen@gmail.co m

Marie Weibell 3 A 1 Leder
SU

x marie@weibell.no

Bjørn M.
Jacques

2 B 2 x bj@can.no

Katrine
Hermansen

4 A 2 x katrinehermansen1@gmail.com

Håvard
Sivertsen

4 B 1 x

Laila Løeng 5 A 1 laila@trollhaugen-barnehage.no
Lene N. Finne 5 B 2 x lene_ni84@hotmail.com
Kathleen
Wagner

6 A 2
x

kate80@freenet.de

Vibecke Rostad 6 B 1 Kasserer x rostad87@hotmail.no
Svanhild
Pettersen

7 A 1 x svanhild_pettersen@sil.org

Elbjørg A.
Myrene

7 B 1 x elly.myrene@lyse.net

Helga Mossige
Bertelsen

Skolen/
rektor

x helga.mossige.bertelsen@sandnes.ko
mmune.no

mailto:marie@weibell.no


Saker behandlet

Nummer Sak Ansvarlig
Rektor har ordet:

Gave fra Sandnes sparebank
Vi takker FAU for innsatsen med å få 60 000,- til å ruste opp uteområdet
vårt, spesielt ved Honningkrukka. 

Økonomi
Går i balanse med et lite mindreforbruk. Har rustet opp skolen med nye 
pulter, stoler, smartboards og nye møbler til personalrom.

Talentiaden
Fredag før vinterferien. Lions, skolen og FAU støtter arrangementet.  

Jubileumsforestilling
Skal gjennomføres på Betel
28.02.18: 17.00: 1. - 2. Trinn : En Astrid Lindgren forestilling.
19.00: 4. - 5. Trinn. Innslag fra klasser og trinnets talentiadeinnslag.
Det er plass til 300 i salen. Hver elev får 3 billetter.
01.03.18. 18.00: 3. - 6. Og 7. Trinn. Her får hver elev 2 billetter. 
Gratis inngang. FAU. Salg av pizzasnurrer, kake og kaffe.
Rektor holder en liten jubileumstale. Marie overrekker tavlen til skolen.

Skolevandring - trinn
Ledelsen har vært rundt på 4 trinn. Mye godt arbeid. Vi har observert 
elevaktivitet og gir trinnene tilbakemelding. Vi skal nå observere 1.trinn 
i februar. Da gjenstår 5. Og 6. Trinn.

Lærernorm.
Fagstab vet ikke om det kommer mer midler til kommunen, eller om vi 
må omrokkere noe (færre assistenter for å få på plass lærere). 

Renovering av skolen
Oppfølging etter Branntilsyn. Ny Branndør ut fra musikkrom. 
Matematikkrom som egen branncelle. Skilt rømningsvei. Nye vinduer på
K&H. Alle klasserom skal males. Også våre fire kontorer. Dette skal 
gjennomføres i vinterferien, og i ukene etterpå. 

Innføring av Chromebook.
G Suite er en programpakke med nettsky-produktivitet med mange ulike
verktøy. Lærerne og ledelsen har begynt å bruke noen av disse 
verktøyene.

Plan for innføring av Chromebook til høsten. 
Foreldrene vil motta Cromebook på foreldremøte i september. Her vil de
få mer informasjon, og skrive under på mottatt maskin. Elevene må ta 
CB med hjem for lading. Foreldrene kan bestemme hvor mye barna skal 
få lov til å bruke den hjemme.

Det vil også bli fokus på nettvett til høsten. 



1/18 Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

2/18 Støtte fra Sandens Sparebank. 
Rektor ønsker at FAU bistår skolens ledelse i arbeidet med oppgradering
av uteområdet. Vi har nå 60.000 fra Sandnes sparebank, vi har to nye 
godkjente lekehytter og kommunen har tidligere budsjettert med 
300.000 til oppgradering av uteområdet på skolen. Alle disse tingene 
må sees i sammenheng og vi må gjøre arbeidet i samarbeid med 
kommunen.

Bernt Johan
(Håvard bistår 
med praktisk 
arbeid)

3/18 Skolen vil ikke beholde lekehyttene fra PRO-servise. Hyttene skal gis 
bort. Vi lar dem stå til de nye godkjente hyttene er på plass.

Marie

4/18 Refleksvester. Vi er ikke helt i mål med å skaffe sponsorer, men har noen
spørsmål ute og har som mål og få vestene i bestilling senest til påske.

Marie
Dagmar

5/18 17-maikomite. Komiteen er godt i gang med arbeidet. Bjørn er FAU sin 
representant i komiteen og Geyr Larsen stiller fra 6. trinn. Vi legger inn i 
årshjulet at FAU og 6. trinn skal stille med en representant hver til 17. 
mai-komiteen hvert år.

Bjørn
Marie

6/18 Vi må ha en vararepresentant til KFU som går inn som FAU sin 
representant der til neste år. Katrine stiller.

Katrine

7/18 Skoleball.
Klassekontaktene på 4. trinn ønsker at FAU tar hovedansvar for 
skoleballet. Skoleballet blir etter påske. Vi kaller inn alle 
klassekontaktene til møte og fordeler arbeidsoppgaver. Vi legger inn i 
årshjulet til FAU at FAU er ansvarlig for skoleballet med hjelp av alle 
klassekontaktene. Vi vil ikke at det skal være et spesifikt trinn som har 
ansvar mer enn de andre. Vi legger også inn i FAU sitt årshjul at hvert 
FAU må fastsette årshjul for kommende skoleår i mai. Slik sikrer vi at de 
som går inn i FAU eller blir klassekontakter kan vite på forhånd hvilke 
oppgaver vi forventer at de skal ta.

Lene og 
Katrine

8/18 Elevrådet har søkt FAU om støtte til talentiaden. Vi støtter med samme 
beløp som i fjor, 4000,-

Vibecke

9/18 Jubileumsforestillinger
Marie sender ut oversikt over arbeidsoppgaver i forbindelse med 
matsalg.
Kathleen sørger for at navnetavlen blir oljet.
Marie overrekker tavlen til Helga på forestillingene

Alle

10/18 Neste FAU møte flyttes til 8.3 kl 19


