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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 15.10.2018  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Katrin Handeland  

 MØTEREFERENT: Sten Vidar Torp  

Til stede:             

Elin Osvåg Allen, Terje Lauvvik, Karsten Hesselager, Anita Hinley, Anita Løland 

Henriksen, Fredrik Larsen, Kari Gunn Titland Lima, Katrin Handeland, Helge T. 

Olsen, Ellen- Marie Hamre, Jane-Kate Iversen, Sten Vidar Torp og Rune Stangeland.  

 

Forfall: Bjørn Ravndal 

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Rektor informerer:  

a) U-18 prosjekt: Det generelle ungdomsmiljøet i Sandnes og gjenger 

som i det siste ofte er omtalt i mediene. Det er ikke gjenger som har 

utspring fra vår skole, men skolen sier de følger med på om slike miljøer 

etableres her og om elever herfra blir rekruttert inn i slike miljøer.  

 

b) Trafikksikkerhet i forbindelse med oppgradering av Kyrkjvegen som 

nå pågår: Første del av Kyrkjevegen er nå unnagjort og midtre del som er 

utenfor skolen er tenkt å være ferdig til 1 november. Så tas siste del 

retning Hana.  

 

Det har vært befaring ved skolen da det ligger midler i Bymiljøpakken 

som er tenkt å kartlegge og gjøre området rundt skolen mer 

trafikksikkert. Hva dette konkret innebærer for skolens nærområde er 

ennå uklart.  

 

Som en kommentar til trafikksikkerhet så påpekes det at det ofte mens 

elevene er på vei til skolen, kjøres mye vareleveranse til nytt boligfelt. 

Det er ønskelig med en dialog med utbygger om at det tas hensyn til at 

det vil være mange elever på vei til skolen i tidsrommet 0745-0815.  

 

c) Invitasjon til julegudstjeneste fra Hana Kirke: Infoskriv fra skolen til 

foresatte som FAU skal uttale seg om. FAU er enige om at dette er et 

godt infoskriv og har ingen kommentarer utover dette.  

 

d) Møteplan for FAU: Møte den12 november kolliderer med 

foreldremøtet på 8.trinn. Møtet flyttes til den 13 november klokken 1900-

2100.  

 

e) Plan for et godt og trygt skolemiljø: Rektor informerer om 

trivselsundersøkelsen blant elever ved skolen som nå er i gang etter 

høstferien. Det vil være naturlig å drøfte dette på et senere FAU møte når 

det foreligger svar både fra denne undersøkelsen og fra 

foreldreundersøkelsen som kommer senere. Planen skal og orienteres om 

i SU.  

 

I planen står det blant annet at FAU skal på et møte ha 

mobbing/trakassering som tema. Uavhengig av dette forslås det at på 

hvert FAU møte, er et eget punkt som dekker skolemiljø og trivsel for å 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU  



SAK: BEHANDLET ANSVARLIG/

FERDIG TIL 
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holde et svært viktig tema oppe og at det er en dialog med Rektor på 

FAU møtene.  

 

 

 

Rektor/FAU 

 

 

 

2.  Skole – Hjem samarbeid:  

 

Plan som er fra 2012 og må revideres: Denne saken settes opp på nytt 

FAU møte senere i høst. Jmf ny overordnet del- verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen.  

FAU 

3.  Komiteer:  

 

Revy: Karsten Hesselager og Bjørn Ravndal 

Avslutning for 10. trinn: Kari Gunn Titland Lima, Jane-Kate Iversen og 

Elin Osvåg Allen 

Sommerfest: Ellen-Marie Hamre, Helge T. Olsen og Fredrik Larsen.  

FAU 

4.  Annet:  

 

Referat fra sist KFU ligger ute på www.minskole.no/kfusandnes 

 

Tradisjonen tro vil FAU stille opp på skolen før jul med «juleservering» 

 

Informere om FAU ovenfor foresatte: Hver representant kan informere 

om FAU sitt arbeid og referere til viktige saker det jobbes med på 

foreldremøter/klassemøter. Utover dette kan skolen sende ut informasjon 

via leder i FAU, melding om vårt arbeid samt hvor det finnes referat fra 

møtene for å nå ut til alle.  

FAU 

5.  Neste FAU møte 13 november  klokken 1900-2100  

   

 

http://www.minskole.no/kfusandnes

