
 

Saksliste FAU møte tirsdag 27.02.18 
1. Status pågående saker 

2. Status fra gruppene 

a. Inne/Ute 

Møte på mandag 26. 

Planlegger å male paradis / sjakk + utesjakkbrikker, freshe opp det som er der fra før. 

Inkludere elever i planlegging, finne ut hva som som kan gjøres.  

Opppussing av skolegården er på vei, satt av 2 mill. Kommunen har vært for å måle 

opp. Skal gjennomføres i løpet av 2018. Gjelder kun forsiden. Baksiden eies av 

kommunen men er ikke en del av skoles område. 

Inne/ute-gruppa bør inkluderes arbeidet.  

Oppstartsmøte med skolen på våren. Kommunen ønsket at SFO, elevråd etc skulle 

være tilstede. Hvis møte ikke har vært gjennomført enda bør FAU også være tilstede.  

Støtte til kunstgress på banen på baksiden gjennom SR-bank / stiftelser.  

Kan også søke støtte til utstyr el fra disse. (Sykler / sparkesykler? Utstyr til 17.mai-

leker?)  

Evt. trekke inn bydelsutvalget for å samarbeide om baksida.  

b. Hjem/Skole 

Tema-kveld om media 15.mars klokka 18.00, foreldremøter etter  

Innspill til diskusjonstemaer. 

Litt uklar invitasjon, må komme tydelig frem at det er foreldremøte i etterkant. 

mail-adresse til innspill om diskusjonstema for foreldremøtet bør også ligge i 

informasjonen. Bruk facebook-gruppene etc til å få inn innspill. 

Foreldreundersøkelse på SFO 2.trinn. 

Mangler medlemmer i gruppa. Vi trenger flere.  

Info i forbindelse med foreldremøtet 

Hjem/skole bør utarbeide infofolder/info på nett om vennegrupper (se referat fra 

forrige fau-møte). Bør være ferdig i løpet av våren, slik at det  

Skolen bør hjelpe til med å lage vennegrupper, plan for gjennomføring etc. Lettere å 

engasjere foreldrene som kanskje ikke er så positive, virker mer forpliktende. 

Forankre vennegruppene i foreldregruppa 

c. Arrangement 

Disko gjennomført. Vanskelig å få vakter på fredag, bør vurdere torsdag. Torsdag er 

hallen utleid, skolen disponerer ikke hallen kvelder i uka. 

Ser ut som om info om vaktbehov stopper opp, mailing-lister stemmer ikke. 

 



Pengene går til 6.trinn til skoletur på 7.trinn. 6.klasse-elevene + foreldre som stiller 

som vakter bidrar. 

Skolen bør få en facebook-side som brukes til div.info. 

Legg ut på skolens hjemmeside med info om behov for vakter. 

d. Trafikk 

Bedring etter endring i intervallene på trafikklysene.  

Fremdeles et farlig kryss. Vi må holde trykket oppe. Prøvd å få med bydelsutvalget.  

Sandnes Sparebank ønsker tilbakemelding, FAU sender mail med bilder, kopi av mail 

til avisa etc. 

Utdeling av resterende lykter / bjeller i løpet av våren.  

Bruke noe av FAUs penger til å gjenta sykkelstuntet? 

Søke midler fra ”Stavanger på Sykkel”?  

Unngå at foreldre tror at det er FAUs ansvar å holde barnets sykkel i stand 

FAU har nå fått listene for Gå til skolen”-aksjonen. 

Sykkelprøven: Skal vi nøye oss med en dag? Det funket godt i fjor. Flere elever i år.  

Vi setter av flere timer en dag i stedet for to dager  

Foreldre fra fjerde trinn skal stille som vakter. Dato må kommuniseres ut til foreldre på 

fjerde trinn. Trinnkontaktene informeres, får ansvar for å få foreldre til å stille.  

Bruksendring på naboeiendom (Norsk Folkehjelp), ombygning til festlokaler, kurs, 

konferanse. Flere parkeringsplasser og utrykningskjøretøy? Konsekvenser for 

trafikksituasjonen. Skolen undersøker planene.  

3. Informasjon fra Driftsstyret (se referat her) 

4. Informasjon fra Rektor 

Skolen har studenter denne perioden, et pluss for skolen. 

Elever på videregående (Barne og ungdomsarbeid) i utplassering 

Fotballturnering pågår  

Nye trivselsledere på plass, mye aktivitet i skolegården 

Bedring i nett-tilgang, skal kjøpe Chromebooks til elevene.  

 

5. Valg av personlig vara til FAU-medlemmene i driftsstyret. 

Tove og Monica trenger en personlig vara til møter i driftsstyret.  

Møte onsdager  

For Tove: Kristin 

For Monica: Jan Fredrik  

Begge må få innkalling, den som ikke kan møte må gi beskjed.  

 

6. Utsatt sak: Hvordan kan foreldre bidra til arbeidet for bedre skolemiljø 



- Bevisstgjøring av foreldrekontakter om arbeidet med 

klassemiljøet, bør arbeide tettere med foreldrene i 

klassen. 

- Taushetsplikten gjør det utfordrende å jobbe med dette 

for foreldre som ikke er direkte involvert i enkeltsaker 

- Respektreglene har forsvunnet litt, ta opp tråden en 

- Snakke med foreldre som har erfart vanskelige saker. 

Hva kunne evt. vært gjort andreledes 

- Tilbake til klassevis foreldremøter, trinnmøter blir for 

store.  

Stor oppgave for FAU å si noe konstruktivt i tilbakemelding til KFU. Monica sender en kort 

uttalelse til KFU. 

7. Eventuelt 

Cato Madsen og Monica Høydal har trukket seg fra FAU pga flytting 

Skolen bør ha et trinnkontaktmøte før første FAU-møt hvert år. Tema: Hva er 

trinnkontaktenes oppgaver 

8. Fast møtestart flyttes til klokken 19.00 siste tirsdag i mnd 

 


