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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 05.02.2020  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Max Sørensen  

 MØTEREFERENT: Per Sigve Nordbø  

Til stede: 

Kristin Svendsen, Tore Thomassen, Line Lyng Løset, Marianne G. Halvorsen, Fredrik Larsen, 

Kari T. Lima, Kari Kjestveit, Per Sigve Nordbø, Max Sørensen, Siri Helen Haugland, Anette 

Jordal, Bjørn Ravndal og Espen Nielsen 

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.   Rektor informerer: 

1) Mange elever vil til Øygard fra Høyland og 10 stk vil få avslag. Det er 

mulig å klage på enkelt vedtak. 

2) Det vil bli en del utskiftinger i lærere, 3 stk går av med pensjon og 2-3 

stk har valgt andre utfordringer 

3) Økonomien er i balanse. Det vil nå komme en ny fordelingsmodell og 

rektor er spent på hvordan den vil se ut. 

4) Studieverkstedet som er et prøveprosjekt, har vært en suksess. 

- Det har vært sosialt utjevnende 

- Lettere å få hjelp til lekser 

- Skolen håper og ønsker at dette kan videreføres 

 

Espen(rektor) 

 

 

2.  Saker fra FAU: 

1) Vinterfesten: Oppfatningen fra FAU er at dette ble en suksess, men at 

det bør gjøres noen grep for en bedre planlegging ved neste korsvei. 

- FAU bør ha mer ansvar i planleggingen og økonomien 

- Det må være et møte i god tid før med alle involverte. 

- Festkomiteen må lage en liste over hva som må utføres og hva som 

må gjøres bedre til neste gang. 

- FAU vedtok at overskuddet skal gå til FAU 

- Det bør vurderes om vinterfesten skal overta for sommerfesten 

neste år. 

FAU 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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2) Økonomi: Totalt innestående på konto nå er ca 50.000,- 

3) Refleksvester til elever: Det er ikke kommet inn noen, FAU oppfordrer 

foreldre til å sjekke om vi kan få noen. Det er tross alt god reklame for 

firmaer. Intet nytt her. 

4) Refleksvester til FAU: Det ble besluttet at refleksvester med teksten 

FAU på, skal bestilles inn. Kasserer ordner dette. 

5) Ingen av de som er involvert i Natteravn var til stede på møtet. Leder 

informerte at både Hana og Aspervika skulle ta opp dette på sine 

respektive møter. De skulle drøfte dette og kommer tilbake med 

informasjon. 

6) Politiet vil holde et foredrag på Hana Skole for foresatte med barn på 

Hana, Aspervika og Øygard skole 5. Mars kl 19-20. Leder skal be skolen 

sende ut informasjon til foresatte via Transponder. 

7) Når det gjelder sommerfest og avslutningsfest føler komitéen de har 

kontroll. 

8) Representanter til FAU for neste år i 10., nå 9. klasse, velges før 

sommeren. Representanter til FAU neste år i 9., nå 8. klasse er avklart 

før sommeren.  

Representanter for 8. klasse, nå 7. klasse velges i første foreldremøte 

etter sommeren om det ikke er mulig å gjøre dette før sommeren. 

Årsmøtet til FAU avholdes i september. Det gamle styret skal da stille 

ved møtets begynnelse. 

9) Det er opprettet en Dropbox for FAU der informasjon, rutiner og 

retningslinjer for FAU arbeidet lagres. Det ønskes at mapper for hvert 

FAU-møte lages. Leder tar ansvar for å lage et årshjul for FAU sine 

aktiviteter og oppgaver. FAU har også nå opprettet Spond. Viktig at alle 

i FAU installere og sjekker Spond jevnlig. 

10) FAU har tillatelse til å sende melding til alle foresatte via Transponder 

11) Leder informerte om at sakslisten neste gang kommer å legges ut 

tidligere på skolen sin nettside (FAU). Leder ber om en tilbakemelding 

om noen ikke finner denne. 

 

3.  Saker til neste møte:  

1) Status økonomi 

2) Orientering angående natteravner 

3) Informasjon fra Natteravnkontakter 

 

4.  Informasjon 

- Vippsnummer til FAU er 544746.  

Rektor og FAU 
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5.  Neste møte er 4. Mars kl. 1900-2100.  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

   

   

 


