
Møtereferat #1 FAU 20/21 

 

Tid: 16.09.2020 

Sted: gml Figgjo Skole 

 

Tilstede: Therese Melbo Torgersen (rektor), Karen Elisabeth Øglænd (SFO leder), Margrethe Nese 

(6.trinn), Hege Anita H. Nielsen (5.trinn), Hanne Kristin Laupland (4.trinn), Jørn 

Stangeland (3.trinn), Else-Karin Jensen (2.trinn og SFO) og Unn Iren Thorsen (1.trinn). 

 

Sak 1/20-21:  Fordeling av verv og SFO-representant i FAU 

Jørn – Leder og SU representant 
Hanne – Kasserer 
Else-Karin – SFO representant 
Unn Iren – SU representant 
Hege Anita – Sekretær 
 
fau.malmheim.skole@gmail.com 
 

 

Sak 2/20-21:  Oppstart 

Rektor informerer: God start på skolen. Det er større og flottere lokaler enn hva som var på 
Malmheim så positivt å komme til Figgjo gamle skole. Flere grupperom for elever og bedre 
kontorer for lærere/ansatte. Helsesykepleier har eget rom og er på skolen 1 dag i uken. To nye 
ansatte i staben, Camilla er i vikariat og kontaktlærer på 2.trinn. Helene er fast ansatt som 
timelærer. Alf Petter er persjonert. 
 
Skolebuss – det har vært justeringer underveis og har vært endel utfordringer i oppstarten. 
Rogaland fylkeskommune har ansvar for busstransporten og har delegert dette til Kolumbus. 
Smittevernsreglene blir fulgt på skolen og på bussen, for tiden er det gult nivå. Dersom 
smittenivå blir rødt så vil det bli endringer iht smittevernsreglene.  
Det er endel uro på bussene, det er tatt opp med elevene i klassene at det ikke er lov å plinge 
før en faktisk skal av og det holder å plinge en gang. Alle skal sitte rolig og kan prate med 
sidemannen. Da det fremdeles er uro, så vil FAU sende ut beskjed til alle foreldre om å snakke 
med barna om hvordan en skal oppføre seg på buss. Det vil bli forfattet en felles tekst som 
legges ut på klassesidene. 
 
Verdensdagen for psykiske helse skal markeres på skolen før høstferien. Tema for i år er Spør 
mer.  
 
Therese gikk gjennom utviklingsplanen og satningsområder for skoleåret. Nye læreplaner har 

hovedfokus og det jobbes ukentlig med pedagogisk innhold. Hovedmål for Malmheim skole i år 

og sannsynligvis 3-5 år fremover er: Øke elevenes lærelyst med fokus på lesing i alle fag. Det skal 

mailto:fau.malmheim.skole@gmail.com


jobbes med læreplan/lokale læremål på ulike trinn, klasseledelse, sosialkompetanse, 

elevmedvirkning og evaluering. 

Rektor viste de interne planene Malmheim har ifm Covid-19 smittevernsplan, risikovurdering, 

beredskapsplan. Da dette er interne planer så ligger ikke disse tilgjengelig på nett. Det er ganske 

høye gjerder mot elva, men den bør likevel inkluderes i en helhetlig risikovurdering for 

uteområdet. Skolen har bedt om en ny livbøye ved elva. 

 

Sak 3/20-21:  Ordensreglement 

Sandnesskolen har et felles ordensreglement. Dette ligger tilgjengelig på hjemmesiden. 

Ordensreglementet er gjennomgått i foreldremøte på de ulike trinnene.  

 

Sak 4/20-21:  Plan for trygt og godt skolemiljø og ukesspørsmål 

Plan for trygt og godt skolemiljø er gjennomgått på foreldremøtet. 

Skolen fortsetter med ukesspørsmål hver torsdag, elevene blir spurt om de har det trygt og godt 

på skolen. FAU kom med innspill om det kunne inkluderes spørsmål om de har det trygt og godt 

på skolebussen.   

 

Sak 5/20-21:  Elev- og foreldreundersøkelse 

Elev- og foreldreundersøkelse kommer i november.  Elevundersøkelse er for 5. og 6.klasse. 

Foreldreundersøkelsen er for alle foreldre til elever i 1.-6.klasse. 

 

Sak 6/20-21:  Årshjul og dugnader 

Det blir sannsynligvis lite dugnader grunnet korona dette skoleåret. Det vil bli laget et utkast til 

årshjul, men det vil være veldig generelt da det er usikkert om vi kan arrangere foreldremøter, 

skoledisco, 17. mai etc. Ansvarlige for dugnadene vil nok også endres iforhold til hva som har 

vært tidligere år. 

FAU møte: ønske om å låne rom på Grendahuset til FAU-møtene fremover, eventuelt ha digitale 

møter. 

 

Sak 7/20-21:  Ballbinge  

Bygging av ny ballbinge er planlagt og planene er igangsatt. Bingen er bestilt. FAU fikk midler 

(60 000,-) fra Sandnes Sparebank til oppgradering av den gamle ballbingen. Oppgraderingen ble 

ikke utført grunnet plan om ny skole og den er nå revet. FAU overfører midlene til Malmheim 

idrettslag som kjører prosjektet med ny ballbinge utenfor skolens område. 

 



Sak 8/20-21:  Flinki Sykkel 

Alle elever har fått brosjyren Flinki. Det er et prosjekt som skal motivere til mer sykling og øving i 

trafikken. Gunn-Rita Dahle Flesjå skal sammen med foreldre ved Malmheim lage en merket 

sykkelløype på Malmheim. FAU har fått ansvar å sette sammen ei gruppe med foreldre som skal 

være med Gunn-Rita å bestemme hvor sykkelløypen skal være. Jørn tar kontakt med Gunn-Rita 

så snart vi har foreldregruppen klar. 

 

Sak 9/20-21:  Skolebuss 

Setter opp egen sak for skolebuss. Det er kommet inn to skriftlige klager til skole, skoleeier og 

FAU ifm skoleskyss. Skoleeier har sendt dette videre til Kolumbus. Kolumbus har ikke kommet 

med noen svar enda, men forventer tilbakemelding/endringer før høstferien. Det er sannsynlig 

at det kommer endringer og skolen presser også på at bl.a. barneskoleelevene får egne busser. 

Skolen og FAU vil følge opp om det ikke kommer endringer inne kort tid.  

Det handler kort sagt om reisetid, forsinkelser, samkjøring med ungdomskoleelever på Skeiane 

og Wang, smittesporing og elever som blir avvist av sjåfør. 

 

 

Neste FAU møte:  forslag til dato kommer i årshjulet 


