
 

Referat  FAU møte tirsdag 28.11.17  
1. Status pågående saker 

2. Status fra gruppene 

Obs: Mulighet for å søke om penger fra Sandnes Sparebank til ulike aktiviteter etc. 

Søknadsfrist allerede 1.desember. Allerede søknad fra arrangementsgruppa. Felles søknad 

fra alle gruppene? Lett å søke, fyller ut skjema på nett men må begrunne søknad skikkelig. 

 

a. Inne/Ute 

Lite siden sist 

Dugnad skolegården 10.mai 

Info-film til trafikkvaktene, ny runde til filmstudenter om å lage dette. Klar til neste 

høst. Søke penger til dette?   

2018: Kampen skal oppgradere deler av skolegården  

Male vegger inne?  

Cato nytt medlem i gruppa. 

b. Hjem/Skole 

Dato til internasjonal dag: 31.mai 

Hjem-skole Temakveld: februar før vinterferien, tema: nettvett (evt. sent januar) 

Møte timen før FAU-møtet 

Arbeide for bedre kontakt hjem / skole 

Foreldreundersøkelse på tredje og sjette: purre på foreldre. Sørge for at alle foreldre 

får nødvendig info / pålogging. En av foreldrene har fått mail. Lav deltagelse foreløpig. 

Facebookgrupper: brukes aktiv, men husk på å få med dem som ikke er på fb. 

Forslag om ”ungdomsklubb”. Spill etc, elever kan samles. Søke midler? Åpne et rom 

for elever som allikevel bruker skolen / skolegården som samlingssted. Foreldre som 

vakter? 

c. Arrangement 

Disko i begynnelsen av mnd, litt vanskelig å få vakter 

Ny disko neste fredag, fått fire vakter til da 

Spesielt vanskelig å få tak i 6.trinn 

Bedre å ha disko på torsdag? Lettere å få vakter? Gymsalen utleid på tordag, må evt. 

ringe leietakere. 

Litt vanskelig å finne ut hvor pengene fra forrige år ble av, de på syvende trinn skal ha 

fått pengene. Pengene fra kafe (7.) + disko (6.) går til tur på 7.trinn 

Byhaugkafe 14.januar og i september 2018 

Søknad om Byhaugkafeen bør inn fort, tenke 2019 allerede?  



For at arrangør ikke skal måtte legge ut for innkjøp bør FAU-penger brukes til dette. 

Låne penger av kasserer og avregne ved slutten semestereret.  

Søke midler til DJ? 300kr pr gang.  

 

d. Trafikk 

Refleksvestkonkurranse går sin gang. Påminnelse fra lærerne. 

Premiepenger kan utbetales for gå-konkurranse, kasserer tar kontakt med Kari på 

administrasjonen. 

6.desember: felles refleksdag i bydelen, dele ut refleksbrikker: Foreldre og lærere 

deler ut, fra 8.00. Fest de med en gang. 

Nye trafikkvaktlister for januar. 

Forventet oppførsel fra trafikkvakten? Vaktene bør filme situasjonene for å 

dokumentere? Skriv litt om hvordan vaktene bør opptre, send ut sammen med 

vaktlister. Anbefalte veier  

Seehusensgate blir miljøgate, begynner på våren. Litt uklare regler, men ønsker at 

sykler skal prioriteres 

Forslag om å dele ut refleksvester? Sykkellykter? Imme undersøker priser.  

Forslag om speil på hjørnene slik at syklister kan se rundt hjørnet. 

 

3. Informasjon fra Driftsstyret 

Driftstyremøte imrg. (29.november). Innkalling på nett.  

Endringer i kapittel 9A. Les mer her hvis du ønsker 

Skoleruten 

Se ellers referat fra møtet når det legges ut. 

4. Informasjon fra Rektor 

Resultater fra trivselsundersøkelsen. Kjapp gjennomgang av spørsmålene.  

Gode resultater når det gjelder både trivsel og mobbing. Men: Endel elever som av og til 

blir ertet / plaget. Ca 40 prosent oppgir at de vet om noen som blir ertet / plaget. Ikke 

anonym undersøkelse, så elever / klasser blir fulgt opp der det er påkrevd. Foreldre 

involveres der det er nødvendig. Viktig å skille mellom vanlig uenighet / krangling og 

mobbing. 

Stabile resultater de siste årene.  

5. Årshjul FAU 

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

foreldremøter, og hva bør møtene inneholde. 

Ikke tid, men målet er å finne bedre måter å gjennomføre foreldremøtene på.  

 

 

 



7. Annet 

 

Oppsummere søknad:  

Anne Kristin koordinerer søknad, Imme begrunner etc. Viktig å begrunne hvorfor akkurat 

Kampen fortjener pengene.  

Trafikk: Lykter, Paa Hjul, infofilm 
Ett prosjekt: Sykkel og sikkerhet 

Forfall: Leidulf 

 

 


