
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 5. april 2016 kl. 19.30 – 20.30 

Trinn Medlem                                                Tilstede Vara Tilstede 

SFO Nils Harald Leversund (2A) (nestleder) 
nilsemaen@gmail.com 

X 
 

Tone Meling (3C) 
Tone.m@lyse.net 

 

1 Thor Daniel Eigestad Skaar (B) 
thordanielskaar@hotmail.com 

 Ingunn Reed Anda (A)                  
ingunnreedanda@gmail.com 

X 

2 Laila Karin Olsen Meberg (A) 
lailakolsen@hotmail.com 

X 
 

Torhild Nystøl Berntsen (B) 
torhild.n.berntsen@gmail.com 

 
 

3 Vegard Bentzen (B)  (kasserer) 
Vegard.bentzen@shell.com 

X 
 

Marianne Gjerlaugsen (B) 
marianne.gjerlaugsen@uis.no 

 

4 Jorunn Skjøld (B) 
jorunnskjold@live.no 

X Anne Turid Vestbakke (A) 
atlv@vestbakke.com 

 

5 Ingrid Dirdal (B)     (sekretær) 
ingrid.dirdal@lyse.net 

X Åse Hauge (A)  
asehauge@live.no 

 
 

6 Anne-Lill Oma Reke (A) 
anne-lill.oma@hotmail.com 

 Vibeke Linn Haugan Landmark (B) 
vibeke.landmark@lyse.net 

X 

7 Tore Sviland (A)   (leder) 
tore.sviland@lyse.net 

X Ann Helen Aune (B)                         
annhelen.aune@ly.se.net 

 

 

 

 

Sak Ansvar 

1 Åpning og godkjenning av agenda 

Agenda godkjent. 

Tore 

2 Oppfølging av saker fra forrige FAU-møte  

Sak 5. (mars 2016) Enkeltvedtak - Kjøp av hefter: 

- Hefter er kjøpt inn i tillegg hefte med opplæringsloven.  

- Orientering på nettsiden om tilgjengelig materiell. 
 

Sak 3. (mars 2016) Foreldrepulsen: 

- Da denne er borte fra skolens hjemmeside vil vi følge opp med 
linker på FAU sin seksjon på hjemmesiden som f.eks: 

o FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) 
o KFU (kommunalt foreldreutvalg) 
o UDIR (utdanningsdirektoratet) 

 

FAU ønsker å bruke FAU sin seksjon av skolens hjemmeside mer aktivt 
som en informasjonskanal for foreldre/foresatte. 

Nils Harald Leversund vil få tilgang og medansvarlig å bidra og holde 
siden oppdatert. Dersom noen har aktuell informasjon som bør legges 
ut på hjemmesiden kan leder, sekretær og han kontaktes. Orientering 
om hjemmesiden er satt til fast sak på hvert FAU-møte. 

Tore 

mailto:nilsemaen@gmail.com


3 Informasjon fra skolen            

1. Status for klagesaker 1. trinn. Fylkesmannen gir de fem elevene 
som ønsker å starte på Smeaheia skole medhold.  
Nærskoleretten står sterkt. Det blir to store klasser på 
førstetrinn. Rundt 20. mai vil skolekabalen være klar.   
 
FAU er kritisk til at det synes som at økt elevtall med krav til 
fleksibilitet ikke kompenseres i tilstrekkelig grad.                            
FAU vil følge den fremtidige utviklingen i elevtallet vs. 
skolekapasiteten nøye. 
 

2. 7. trinn har premiere på forestillingen: «Stine, Erlend, og den 
magiske billetten» 26. april. I uke 17 blir det forestillinger på 
dag- og kveldstid. Manus er finpusset og det øves på de ulike 
rollene, det er sterk motivasjon i både kollegiet og blant 
elevene. Dette er en del av de praktisk-estetiske læringsmålene. 
 

3. Rektor orienterte om status for forestillingen «Reisen» som 
settes opp 1. og 2. juni i kulturhuset. Alle kan nå kjøpe billetter. 
 

4. Siden både lærere og elever deltar flere kvelder i forbindelse 
med «Reisen» vil elever og lærere avspasere fredag 3. juni og 
skolen blir stengt. SFO vil gi fullt tilbud samme dato.  
 

5. Budsjett og rekruttering. Innsparing i kommunen på 22 
millioner. Det utgjør ca 1,5 lærerårsverk ved Smeaheia skole. 
Skoleledelsen gjør grep med mer gruppeundervisning for elever 
som trenger spesialundervisning. Dette er også kunnskapsbasert 
tiltak. 
 

6. Info fra ledersamling i Byrkjedal 13-15. mars. Samlingen har 
medvirket til at planleggingen for neste skoleår er kommet godt 
i gang, samt var til stor inspirasjon/avveksling for skolens ledere.  
 

7. Praksisskole 2016-2017 
Tone Fjogstad blir praksislærer. Det blir fire stk. praksislærere 
ved Smeaheia skole. 
 

8. Skolens resultatvurdering er sammenstilt. Denne ble utdelt gjort 
kjent. Blir sak i neste SU-møte i juni. Medlemmer i FAU kan 
eventuelt komme med innspill på neste FAU-møte i mai. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fast sak: Elevkapasiteten ved Smeaheia skole.  

Se pkt. 1 over.                                                                                                

Tor 



4 Foreldremøter – forslag til ny organisering/praksis 

Tor Isene la fram en ny plan. Foreldremøtet på våren for nye 
førsteklassinger og SFO inkluderes nå i besøksdagen. 

Foreldremøter på høsten gjennomføres slik at SFO og 1.trinn har felles 
foreldremøte, 2.- 4. trinn har felles foreldremøte, og 5.-7. trinn har 
felles foreldremøte på samme dag.    

Denne nye praksisen og organiseringen vil senere bli gjort kjent og lagt 
ut på skolens hjemmeside. 

Tor 

5 Status 17.mai-komiteens arbeid med familiearrangementet på skolen 

«Velkommen til 17.mai-feiring på Smeaheia skole» -skrivet blir i løpet 
av uke 14 sendt ut til familiene i ranselpost og inneholder informasjon 
og ansvarsfordeling for alle skolens trinn 1.-7.  

I uke 16 vil det bli sendt ut ytterligere skriv til aktuelle trinn og klasser 
med bla. div. informasjon, vaktlister, bakelister og hvilke trinn som er 
ansvarlig for å levere gevinster og fruktkorger.  

Gevinster: Dersom det kniper med gevinster/give-aways til de yngste, 
åpner FAU for å bevilge en avgrenset sum til dette. FAU ber om at det 
på aktivitetene blir satt en grense på antall gevinster/give-aways pr. 
barn el. at dette blir gjennomført på en ryddig måte. 

Det vil bli avholdt ytterligere to møter i 17.mai-komiteen før 17.mai. 
Alle skrivene vil også bli lagt ut på FAU seksjon på hjemmesiden.  

Tore 

6 FAU skoleåret 2016-2017 

På foreldremøtene i vår må det velges nye medlem på følgende trinn 
(gjelder årets klassenivå): 

SFO: Ny Vara 

1. Trinn for skoleåret 2016-2017 må på foreldremøtet/besøksdagen i 
mai både velge medlem og vara. 

1. Kl: ingen nye (begge fortsetter neste skoleår) 

2B: Ny vara 

3A el. 3C: Ny vara 

4. Kl: ingen nye (begge fortsetter neste skoleår)  

5B: Ny vara 

6A: Ny vara 

7. Kl: Begynner på ungdomsskolen neste skoleår. 

Tore 



Hvert FAU-medlem er ansvarlig for at det rekrutteres nytt medlem på 
sitt aktuelle trinn på foreldremøtet. Navn på nye medlemmer må 
foreligge før konstituering av neste skoleårs FAU 7. juni. 

7 Eventuelt 

Praksis skolegudstjenester/kirkebesøk 

Skolene skal ta stilling til julegudstjeneste/gudstjeneste hvert år og 
behandle det i SU. 

UDIR har kommet med en presisering om at elever må melde seg på 
gudstjeneste. Samtidig understrekes det at skolene kan gjennomføre 
gudstjenester, men at den ikke kan være del av KRLE-faget. Her er det 
altså et tolkningsrom. Smeaheia skoles praksis (som bygger på vedtak i 
SU 08.10.2010) må med andre ord tas opp til ny vurdering. 

Saken blir vurdert i kollegiet og i FAU før den endelig vurderes i SU 1. 
juni 2016.  

Blir sak i neste FAU-møte.  

Tor 

8 Eventuelt 

Trafikksikkerhet på skoleveien 

Saksbehandler i kommunen har svart at det er dialog med barnehagen 

om arealoverdragelse. Det vil kreve en omregulering og økonomiske 

midler må bevilges. Det anslås at det kan ta mellom 2-4 år. 

Tor 

9 Eventuelt 

Foreligger søknad fra 6. trinn om støtte til foredrag. 

Det ble i fjor fremmet en lignende forespørsel som fikk avslag.  

FAU viser til tidligere vedtak om å ikke åpne opp for ytterligere 
individuelle klassebevilgninger utover de 500 kronene til 
hver klassekasse er fortsatt gjeldende.  

FAU ønsker å ha lik praksis og derfor må det meldes tilbake at FAU 
dessverre ikke gir slik støtte. 

Vibeke/Tore 

 

Meldte saker til neste FAU-møte 3.mai: 

 Elevkapasiteten (fast sak) 

 Skolens hjemmeside -seksjon til FAU (fast sak) 

 Praksis skolegudstjenester/kirkebesøk 

 


