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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 10.12.2018  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Katrin Handeland  

 MØTEREFERENT:  Sten Vidar Torp  

Til stede: 

Sten Vidar Torp, Harald Helland, Terje Lauvvik, Line Lyng Løset, Ragnhild 

Anfindsen, Jane Kate Iversen, Ellen M Hamre, Elin Osvåg Allen, Karsten Hesselager, 

katrin Handeland, Helge Olsen, Kari Titland Lima, Rune Stangeland.  

Forfall: Fredrik Larsen og Bjørn Ravndal 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  I dag går all trafikk til skolen opp Eddaveien siden deler av Kyrkjevegen 

er stengt. Skolen har ønsket en midlertidig adkomst til øvre 

parkeringsplass fra Kyrkjevegen, men er ikke blitt møtt på dette. På 

grunn av trafikale utfordringer blir det nå tatt kontakt med kommunen om 

det er mulig å sette opp skilt som oppfordrer foresatte til å sette av sine 

barn ved Coop Prix slik at trafikken opp mot skolen blir mindre.  

 

Skolen har kartlagt de ansattes kompetanse i bruk av Google Classroom. 

Skolen vil bruke resultatene fra denne undersøkelsen til å kurse de 

ansatte internt på skolen våren 2019, slik at ansatte kan lære av hverandre 

og se mulighetene som ligger i Google Classroom.  

 

Til våren skal ansatte gjennom en kursrekke i klasseledelse v/Frode 

Jøssang. Skolen trenger økt fokus på klasseledelse, og trenger påfyll av 

kompetanse. 

  

Rektor informerte FAU om arbeidet med ny felles kvalitetsplan for 

oppvekst barnehager og Sandnesskolen. FAU ble orientert om visjon, 

verdier og oppdrag til skolene. FAU ønsket og  holdes orientert om 

arbeidet. 

Foreldreundersøkelsen er sendt ut. Tas opp på nytt når resultater 

foreligger.  

Rektor 

2.  Elevenes psykososiale miljø: FAU vil bli presentert resultat fra 

elevundersøkelsen senere.  

 

Det sjekkes mer opp i forhold til Natteravn da dette ble drøftet på et 

tidligere møte.  

Rektor  

 

 

 

         FAU 

3.  Revy: Vellykket gjennomføring og viktige tema som ble tatt opp i revy 

2018. Strålende jobb av alle som deltok i revyen.  

FAU 

4.  Diverse komiteer: 

SU: Det har ikke vært møte siden sist, men sak om mobilhotell følges 

opp.  

 

Generelt når det gjelder maler og eventuelle prosedyrer for den enkelte 

komite forslås det at FAU utarbeider infoskriv når det gjelder 

avslutningstur som er foreldrestyrt for 10.klassene.  

FAU/SU 

 

 

 

 

Karsten og Terje 

5.  Annet:  

1. Reflekser ble delt ut etter at FAU fikk inn en del fra Velde. En 

FAU 

SANDNES KOMMUNE 
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god kampanje å ha når det begynner å bli mørkt ute.  

2. Sponsing av elever som av ulike grunner ikke kan betale deler 

eller hele beløp av tur i 10. klasse må drøftes ytterlige på neste 

FAU møte. Ulik praksis har vært gjennomført og det synes greit å 

utarbeide en felles uttalelse/holdning fra FAU.  

6.  Neste møte i FAU blir 14 januar kl 1900-2100  

   

 


