
 

Saksliste FAU møte tirsdag 30.01.18  
 

Meldt fravær: Asja, Kristin, Tove, Trude, Linda, Petra,  

Tilstede:  Jostein, Leidulv, Marie, Imme, Fabian, Rektor, Monica, Martin 

1. Status pågående saker 

2. Status fra gruppene 

a. Inne/Ute 

b. Lite nytt. FAU bør ha et flagg tilgjengelig. Leidulv er villig til å ha et hjemme. Korpset 

har tidligere hatt ansvaret. 

c. Hjem/Skole 

Rektor representerer gruppa.  

Konferanse / temakveld om nettvett. Har hatt kontakt med Barnevakten. Undervisning 

for elevene på 5-7 + foreldremøte på kvelden. Det koster litt, ca 9000,-. Kostnader 

fordeles på FAU og skolen. FAU positiv. 

Gjennomføres onsdag el torsdag uke 11 eller 12 

Klasse / trinnmøte etter Barnevaktens opplegg, hva synes foreldre er utfordrende? 

Grensesetting, storesøsken som laster ned spill etc, unger som ikke gir beskjed ved 

ubehagelige nettopplevelser pga frykt for ”nettforbud”. Press skapes av at vi voksne 

er lite bevisste, vi er rollemodeller. Hva skjer hvis vi har strengere regler enn 

klassekamerater, opplever at klassekamerater ikke kommer på besøk da. 

Telefon kan også brukes pedagogisk 

Hvordan forholder vi oss til Chromebooks som leveres ut neste skoleår? (5.-7.) 

Skjermtid, rådgivende tidsbruk for ulike årstrinn.  

Tema: Ansvar for foreldre, både for å passe på bruk men også hjelpe elevene med 

alternative aktiviteter? Alternativ til nett / spill 

d. Arrangement 

Disko utsettes pga av tidsnød 

Gjennomført Byhaugkafe. Ca 6000kr i gevinst, god stemning.  

Ny kafe til høsten. 

e. Trafikk 

Gjennomføring av sykkelprosjekt / gave Sandnes Sparebank 

Søknad om gave innvilget, kr 60000. 

Kjøpt inn lykter / bjeller, fire repratører fra Paa Hjul monterte på sykler og utførte en 

kort sjekk.  

Forslag om å dele ut resten av lyktene og bjellene til 4.klasse når de tar sykkelprøven 

i vår. 



Dokumentasjon må leveres til Sandnes Sparebank 

Trafikksituasjonen på skoleveien se sak  

Hva gjør vi for å sørge for at det er trafikkvakter der det trengs? Lavt oppmøte, bør vi 

gjøre det frivillig? Frivillig gruppe som er villige til å ta ekstra vakter? Mulighet for å 

melde seg av ordningen.  Hardere prioritering av antall kryss? Alternative personer 

(besteforeldre, frivilligsentralen, oppslag?).  

Sykkel / sparkesykkel undersøkelse. 180 svar, det er bra. 

Konklusjon: (kort oppsummering fra Jostein her) 

Det blir drøftet om skolen skal endre anbefaling om bruk, for evt. behandling i 

Driftstyre. 

Gå til skolen-konkurranse skal snart avsluttes,  

3. Informasjon fra Driftsstyret 

Møte i driftstyre neste uke.   

Skoleruten for neste år skal vedtas, se sakspapirer for driftsstyret her og referat 

her. 

Felles skolestart / felles skoleslutt og tre felles planleggingsdager.   

4. Informasjon fra Rektor 

Gode resultater på Trivselsundersøkelsen, bedre enn gjennomsnitt Stavanger 

Kommune på alle indikatorer. 

Foreldreundersøkelsen: Virker som foreldre er fornøyd med Kampen, 

bevisstgjøring av elevene når det gjelder elevmedvirkning. 

Litt vanskelig å tolke svarprosenten. 

5. Trafikksituasjonen på Misjonsveien 

Viser til vedlagt mail og oppslag i SA (kan leses her) 

Nye signaler / faser gjør at det flyter bedre, men håper at kommunen følger opp. 

Svært kaotisk den fredag SA var der, godt oppslag. 

Mye bedre i Kiss´n Ride, men fremdeles mange som kjører gjennom. Politiet bør kanskje 

tipses.  

Husk også på andre områder, også utfordringer ved andre overganger enn Misjonsveien. 

 

6. Foreldre og elevenes skolemiljø 

Viser til vedlagt mail og utdrag fra kvalitets og utviklingsmeldingen. 

Diskuteres ikk 

 

7. Utsatt sak fra forrige møte: 

Foreldremøter - diskusjon om hvordan sikre bedre oppmøte blant foreldre på skolens 

foreldremøter, og hva bør møtene inneholde? 



Mer informasjon i forkant, sette av tid på møtene til diskusjon. Tema for diskusjon blir flagget 

i forkant, mindre grupper, konkrete problemstillinger til diskusjon. Forventninger til foreldre 

utover å motta info, hva kan vi bidra med?  

Hvilke temaer er aktuelle for diskusjon? Spørre foreldre om hva de ønsker i forkant, og 

avgjøre tema i samarbeid med klasserep. Sende ut tema i forkant slik at alle er forberedt 

Spørre Foreldreutvalget for skolen (sjekk riktig betegnelse) 

Bevisstgjøring av lærerne rundt gjennomføringen av møter, ressursperson utenfra? 

 

8. Eventuelt 

Ønske om en nettside / app el som gir info om aktiviteter for unger i bydelen. 

Bydelsutvalget kan kanskje ta saken.  

Ulike måter å motta info.  

FAU bør bli synligere på nett, legge ut enkeltsaker.  

 

Vennegrupper: diskusjon i klasse rundt bruken av vennegrupper, er det behov / ønsker om 

grupper, snakk skikkelig igjennom gjennomføring etc. 

Stort sett positive erfaringer med vennegruppe 

Kunnskapsbank: vennegruppefolder” med info til foreldre / klasser utarbeides og legges på 

FAU-sidene.  

Vennegruppe på skolen? To foreldre  

Fast punkt på foreldremøte i første klasse? 

 

Referent: Martin. 
 

 

 

 


