
Skeiene Ungdomsskole 

Dato | 04 Mars 2019 

Tilstede 

8A – Oveig Ravndal 9A – Kenneth Hanssen 10A – Ikke møtt 

8B – Bengt Norbakken  9B – Anette S. Heggen  10B – Forfall 

8C – Venke Idsøe  9C – Ikke møtt 10C – Janne Årsvoll 

8D – Kjell Steinar Bakkene 9D – Sindre Årsvoll 10D – Alf Ellingsen 

8E – Irene Bøe 9E – Forfall 10E – Dag Toven 

Adm: Forfall 

Elevrådet: Forfall 

 

Skolen informerer 

Nytt bygg 

 Elevene er nå lokalisert i fem separate bygg, og arbeidet med riving av det gamle hovedbygget pågår for 

fullt. Det er forventet at bygget skal stå ferdig til skolestart i august. De nye fløyene fungerer godt, selv om 

det er en utfordring med de store avstandene. 

Kartlegging og evaluering 

 Foreldreundersøkelsen 

 Resultatvurderingen 

 

Budsjett 2019 

 Skolen er fornøyd med budsjettet for 2019 hvor tildelingen ligger omtrent på samme nivå som de siste to år. 

 

FAU 2019-202 og utover 

Organisering 

 Når Skeiane blir en 7-10-skole vil det være naturlig at alle klassene, herunder også de nye 7. klassene, er 

representert i FAU 

 Siden ordningen med 7-10-skole er midlertidig vil også dette være midlertidig, og derfor bør FAUs ledelse 

velges blant representantene fra 8.-10. trinn og at i saker som omhandler ungdomstrinnet har ikke 

representanter fra 7. trinn stemmerett. 



Side 2 

 Når skolen har sin organisering av 7.trinn på plass vil vi foreslå at det etableres et organ mellom 

ansvarshavende for 7. trinn og FAU-representanter fra 7.  

Arbeid mot rus 

 De senere år har det vært lite rusproblematikk blant ungdommer i vår bydel. På bakgrunn av 

enkeltepisoder de siste månedene vil FAU uttrykke sin bekymring for at dette er et økende problem i vårt 

nærmiljø. Oppslag i Stavanger Aftenblad tegner et bilde av et økende rusmisbruk blant ungdom – og 

sammenfaller med erfaringer delt i foreldremøtet i Gand kirke 19.02. 

 FAU vil derfor Skeiane skole om å sette i gang med et aktivt forebyggende arbeid blant elevene. Vi ber om 

at det involveres ressurser fra «Utekontakten» i Sandnes kommune og Byprestene i Sandnes. Elevrådet bør 

utfordres på å bidra her slik at vi sikrer eierskap også blant elevene til dette arbeidet. 

 

Uttalelse vedr «Kommunal forskrift for Sandnesskolen» 

 FAU gir sin tilslutning til et felles ordensreglement i sandnesskolen. Vi ønsker at skolen stiller 

spørsmålstegn ved to formuleringer som vi mener er lite hensiktsmessig: 

1. Side 6-7, om «Om ansiktsdekkende plagg (oppll § 9-7)» siste strekpunkt – «Forbudet gjelder ikke i 

friminutt og pauser og heller ikke på skoleveien.» 

2. Side 7,om «Følgende tiltak benyttes ikke som del av praktiseringen av ordensreglement i 

Sandnesskolen:» siste strekpunkt – «Utestengelse fra planlagte fellesaktiviteter (skoletur og lignende).» 

Vi opplever skolen som så inkluderende at en slik utestengelse kun vil være aktuelt i ekstreme tilfeller – 

og i slike tilfeller vil dette punktet være til hinder for de andres sikkerhet. 

 

 

Referent – Bengt Norbakken 


