
Skeiene Ungdomsskole 

Dato | 24 September 2018 

Tilstede 

8A – Cathrine Stølsvik 9A – Kenneth Hanssen 10A – Eirik Hansen 

8B – Bengt Norbakken og Linda 
Edvardsen (vara) 

9B – Anette S. Heggen  10B – Sigmund Lundevik 

8C – Steinar Sæterstad (vara) 9C – Christina Frøiland 10C – Janne Årsvoll 

8D – Kjell Steinar Bakkene og Erlend 
Mjølsnes (bara) 

9D – Sindre Årsvoll 10D – Ikke møtt 

8E – Irene Bøe 9E – Ikke møtt 10E – Ole Aambakk 

Adm: Anne Elisabeth K. Berge 

Elevrådet: Rikke Egeland 

 

Velkommen og registrering 

Presentasjonsrunde og kort innføring i hvem gjør hva i FAU 

 

Skolen informerer 

Nytt bygg 

 3 av satelittene skal stå ferdig i uke 42, siste nybygg i november. Hovedbygget skal være ferdig neste sommer. 

 Logistikk for flytting er under utarbeiding nå, blir spennende å fungere i 5 bygg. Spesialrom er ikke 

tilfredsstillende i overgangsfasen. 2 av 10.klassene blir (fortsatt) i brakkene – totalt 3 år. 

Oppstart 8. trinn 

 Positiv oppstart med nye 8.klassinger.   

 Kartlegging og prøving i en periode nå. 

 

Annet 

 Nye læreplaner fra 2020, Skeiene starter nå med å se på de tverrfaglige og overordnede målene. 

 

Elevrådet informerer 

Orientering 



Side 2 

 Leder av elevrådet orienterte om elevrådets arbeid, herunder juleballet, arbeid for bedre læringsmiljøet, 

deltagelse i Barn og Unge Bystyre (BUBS), FAU, SU og SMU. 

 

Valg av nytt styre 

Leder 

 Bengt Norbakken (8B) - gjenvalg 

Nestleder 

 Sindre Årsvoll (9C) 

Sekretær 

 Ole Ambakk (10E) 

 

FAUs undergrupper 

Utegruppe 

 Tar seg av for eksempel refleksdag og dugnad, nybygg og sikkerhet i denne forbindelse. 

 Medlemmer er Ole H. Aambakk 10E, Sigmund Lundevik 10B, Janne Årsvoll 10C, Kenneth Hanssen 9A og 

Irene Bøe 8E 

Trivsel og motivasjon 

 Tar seg av Temakvelder, koordinere og informere når vi skal ha møter ang. byggesak, koordinere 

informasjon ang. skoleball, koordinere informasjon ang. avslutning 10. Klasse. 

 Medlemmer er Bengt Norbakken 8B, Christina Frøiland 9C, Eirik Hansen 10A. Vil bli ytterligere komplettert. 

Branding 

 Har tidligere hatt hovedansvar for ny skolefane. Skal ta seg av arbeid med å synliggjøre FAU, bl.a. på 

skolens nettsider kan bli bedre. Bygge stolthet for skolen. 

 Medlemmer er Anette S. Heggen 9B, Sindre Årsvoll 9D, Kjell Steinar Bakkene 8D og Cathrine Stølsvik 8A. 

Vil bli ytterligere komplettert. 

 

NY SKOLEFANE 

 Skolen spurte FAU (våren 2016) om de kan ordne ny fane for skolen, da skolen selv ikke har budsjett. FAU 

tok utfordringen om å få på plass ny skolefane innen 2 år og oppstart av ny skole. Undergruppen 

«Branding» har gjort hovedarbeidet med dette og benyttet kompetanse på skolen (lærerne Nora og Arvid 

har sammen med elevene Majken og Helene utarbeidet designen) og innhentet tilbud fra Norsk 

Flaggservice. Det ble søkt om støtte, og skolen har sagt ja til å forskuttere betalingen innenfor vedtatt 

budsjettet. Fanen ble levert i god tid før 17.mai 2018 og godt tatt i mot. 

 Totalsum for fane er 72.518,- 

Tilskudd fra Sandnes Sparebank 54.000,- 

Tilskudd fra Sandved bydelsutvalg 3.000,- 



Side 3 

Tilskudd fra Stangeland bydelsutvalg 3.000,- 

Tilskudd fra Malmheim Soma bydelsutvalg 2.000,- 

Tilskudd fra Gand Y.s men 3.000,- 

Bidrag fra skolen 4.518,- 

Bidrag fra Fau 3.000,- 

Valg av representant til KFU 

 Leder av FAU sitter i KFU – eller en annen representant som FAU velger. For dette skoleåret sitter leder Bengt 

Norbakken. Vara til KFU er Linda Edvardsen (vara 8B) 

 

Møteplan 

 Følgende vedtas som møteplan for FAU skoleåret 2018/2019: (mandager) 5.11.2018, 07.01.2019, 03.04.2019, 

08.04.2019 og (tirsdag) 11.06.2019. Siste møte er utelukkende viet planlegging av bli-kjent-samling 

for nye 8.klassinger i august 2019 og er (kun) for representanter og vararepresentanter i 8.trinn. 
 

Søknad fra elevråd 

 Søknad fra elevrådet ble lest opp. Etter noe diskusjon fatter FAU følgende vedtak: «FAU anbefaler at 

10.klassingene får tillatelse til å forlate skolens område i midt-timen under forutsetning av at 

administrasjonens regler og forutsetninger blir fulgt. Dersom disse regler og forutsetninger ikke blir fulgt vil 

vi anbefale skolens ledelse å inndra tillatelsen for hele trinnet.» 

 

 

Referent – Bengt Norbakken 


