
Referat fra FAU møte Skeiane ungdomsskole 
 
Dato: 07.01.2019, Skeiane 
 
Tilstede: 
Ole H. Aambakk (10e)/ Kenneth Hansen (9a) / Kjell Steinar Bakkene (8d)/ June Bøe (8e)/ 
Anne Tove Thorsen (9c)/ Venke Idsøe (8c)/ Sigmund Lundvik (10b)/ Tor Vigesdal (9e)/ Janne 
Årsvoll (10c)/ Cathrine Stølsvik(8a)/ Alf Ellingsen (10d)/ Bengt Norbakken (8b)  
 
Elevrådet 
Ikke tilstede. 
 
 
Skolen informerer 
 
Nybygg 
Veldig fornøyd så langt. Men foreløpig lange avstander mellom modulene, slik at det tar tid å 
bevege seg fra klasserom til klasserom, men godt at friminuttene er forlenget. 
Det er nå antatt ferdigstillelse til nytt skoleår høst 2019. 
Det blir da en 7-10 klasse skole. Skolen vil ta i mot 4 syvende klasser. Dette er ikke en 
permanent løsning. 
 
Budsjett 
Det er for inneværende periode romsligere økonomi, blant annet fordi det er lagt inn 10 
mnok i friske midler. Det er usikkert hva merkostnadene vil bli for å drifte 7. trinn. 
 
Resultater Nasjonale prøver 8.,9. trinn 
Årets 8. trinn noe svakere enn fjorårets på lesing. For matte er forskjellen mindre, men det 
er flere i nivå 2 (ca 20%). 
For 9. trinn er fremgangen god. 
 
Varslingssak 
Det er et tiltagende problem at ungdommer (også fra Skeiane) samles på kveldstid i 
ukedagene utenfor/ved skolen, hvor det forekommer blant annet bruk tobakk av alkohol. 
 
Møte med skolens miljøterapeut 
Det fremkommer ´noen negative effekter´ (i etterkant) av å reise på tur med 10. klassinger til 
Polen. Innholdet i bekymringen var noe utydelig men det er såpass konkret at man bør tenke 
gjennom hvordan slike turer legges opp mht. antall foreldre, kommunisere forventninger til 
elever i forkant og underveis etc etc. Rett og slett oppfordres det fra skoleledelsen at man er 
bevisst denne mulige utfordringen.  
 
Omvisning 
 
Vi fikk tatt en runde i bygget, smarte løsninger, kjekt å se hvor bra alt er blitt! 
 
 



Evaluering Juleball 2018 Malmheim 
 
Oppsummering fra en av de foresatte som deltok:  
Bra med mange lærere tilstede. Bra arrangement, men det kunne vært et program slik at alle 
kom med. Observerte litt alkohol, faktisk mer denne gang enn tidligere, ikke bra! 
Politiet kom og befarte, dette har selvsagt en god effekt, preventivt og mulig korrektivt. 
Det er litt uklart i forhold til roller/ansvar ved evakuering, dvs. rolle til vakter og rolle til 
lærerne på stedet, eller i forhold til andre episoder som måtte oppstå ila. kvelden. 
Det blir muligens bedre når Juleballet flyttes til Skeiane igjen...? 
 
FAU-leder vil gi tilbakemelding til skolen på vegne av de foreldre som deltok som vakter, 
oppfordre til at skolen tydeliggjør ansvar og kommuniserer retningslinjer enda klarere. 
 
Evaluering av trafikkvakt ordning 
 
Det er fortsatt lite trafikk. FAU Utegruppen foreslår å avvikle ordningen (fra mars). 
 
Støtte til Sandved FAU opprop mot Sandnes kommune 
 
Skeiane FAU vil støtte Sandved FAU sitt opprop mot kommunen om det må legges til grunn 
en lenger planhorisont enn «ett år om gangen»  ifbm. dimensjonering av skolen ved nybygg 
og utvidelser. Kommunen bør støtte seg til fødselstall for å kunne planlegge og 
dimensjonere bygningsmassen bedre. 
 
Verdier til Sandnes kommune slagord 
 
Nåværende slagord Modig-Romslig-Sunn skal fornyes, og FAU Skeiane foreslår følgende 
ord/uttrykk: 
 
Trygg, Inkluderende, Aktiv, Ansvarlig, Raus, Mestring  
 
Klima undersøkelse modulbygg(brakkene) 
 
Denne saken ble ikke tatt opp i FAU-møtet, men etter tidligere bekymringer fra foreldre har 
Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) foretatt filterskifte samt gjennomført ny undersøkelser 
av luftkvalitet(Co2), og resultatene er i all hovedsak som følger: 
 
Måleresultatene viser gjennomgående at inneklimaet med hensyn på CO2 innhold er 
tilfredsstillende. 
 
SEKF støtter Miljørettet helsevern i deres anbefaling av å få på plass gode rutiner for 
renhold, bruk av dørmatter, evt. lufting ved behov og oppfølging av temperaturinnstillinger, 
dette bør ivaretas av skolen. 
 


