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Sak nr.  Sak  Ansvarlig  

1.  Informasjon fra skolen:  
1.1 «Hjertesone» - Trygg Trafikk:  

Trygg trafikk lager hjertesone rundt skolen Porsholen - en 
trygg, god og trafikksikker sone for barna rundt skolen. For oss 
på Porsholen skole innbærer dette blant annet at all levering 
av barn med bil kun skal foregå i egen «droppsone» i 
rundkjøringen» før parkeringsplassen, det skal ikke 
kjøres/rygges inn på parkeringslassen. Det er ønskelig at 
ferrest mulig kjører elevene til skolen. Det skal settes opp skilt 
som viser hvor droppsonen er.  
 
Porsholen skole skal delta i Hjertesonens aktivitetskampanje  
En konkurranse for alle barneskoleelever med mål om å 
inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.  
 
Trafikksikker kommune er et samarbeid mellom Trygg Trafikk 
og fylkeskommunene.  
Porsholen Skole har laget et forslag til plan for trafikksikker 
skole. Planen sendes ut til FAU og skal gjennomgås på neste 
FAU-møte.  
 

1.2 Informasjon angående hjemmetesting:  
I forbindelse med at elevene nå kan ta hurtigtest og slippe 
karantene dersom de er nærkontakt til en smittet person og 
egen test er negativ er det besluttet at skolene i Sandnes 
kommune skal dele ut testutstyr til elevene når det oppstår 
smitte på skolen. Oppstår det smitte på skolen får elevene 
med seg testutsyr hjem. Dersom testen er negativ kan de 
komme tilbake på skolen allerede samme dag. 
Elever som er hjemme med nyoppståtte symptomer skal 
testes som vanlig via testsenteret på Kleppe.  
 
Det sendes melding via Transponder når skolen mottar 
tistrekkelig med informasjon.  

Agnes 
Gullberg  

2.  Valg av FAU verv for skoleåret 2021/2022 
 

• Nestleder: Stanley Kåre Hansen (5.trinn)  

• Kasserer: My Dan Thi Pham (6.trinn) 

• Referent: Ragnhild Apeland Sørensen (4.trinn)  
 

Stine Mari 
Nesheim Wiig  



3.  Trinn- og skoletur 2021/2022 
 
Sist skoleår fikk skolen FAU sin godkjenning til å bruke overskytende 
melkepenger til oppgradering av bibliotek/aktivitesrom for småskolen 
som beskrevet i FAU- møtereferat datert 04.05.2021. Prisestimatet ble 
betydelig høyere enn forespeilet og skolen ser seg nødt til å utsette 
oppgradering.  
 
Skolen ønsker å kunne benytte overskuddet fra melkepengene for å 
kunne dekke transport på trinnvise turer og en felles skoletur.  
FAU ser positivt på at skolen ønsker å gjennomføre trivselstiltak for 
elevene og godkjenner derfor bruk av melkepengene til dette 
formålet.       
 
Overskuddet fra melkepengene kommer av at skolen administrerer 
bestillingene selv i stedet for at Tine gjør dette for oss, slik at det blir en 
liten sum til overs hver mnd. Overskuddet kommer elevene tilgode.  
 

Agnes 
Gullberg  

4.  Nettvett – foredragsholder fra «Barnevakten» 
 
Foredraget består av nettvett-undervisning for og med elevene på 
dagtid samt et dialogbasert foredrag for foreldre på kveldstid.  
 
Arrangementet gjennomføres for 4. trinn høsten 2021 (måtte utsettes 
forrige skoleår grunnet smittesituasjon) og for 3.trinn våren 2022.  
 
FAU har innvilget bruk av egne oppsparte midler til å dekke 
blomsterbuketter til foredragsholderene.   
 

Agnes 
Gullberg 

5.  Neste FAU-møte avholdes 28.09.2021 Stine Mari 
Nesheim Wiig  

 

https://www.barnevakten.no/

