
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 3. mai 2016 kl. 19.30 – 21.00 

Trinn Medlem Vara 

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

Tone Meling 
Tone.m@lyse.net 

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

Ingunn Reed Anda (A)                    
ingunnreedanda@gmail.com 

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) (sektretær) 
ingrid.dirdal@lyse.net  

Åse Hauge (A)               
asehauge@live.no 

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

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

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

Ann Helen Aune (B)                        
annhelen.aune@lyse.net 

 

 Sak Ansvar 

1 Åpning og godkjenning av agenda 

Ingen innvendinger. Agenda ble godkjent. 
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2 Skolens hjemmeside – seksjonen til FAU  
 

 Dette settes opp som fast sak på FAU-møtene. 

 Nils H. Leversund vil komme tilbake på et senere møte angående 
hvilke tema og artikler som skal publiseres.  

 Forslag til tema, artikler osv. kan gis/sendes til ham.   

 Foreløpig klart at denne siden bør ha en fast link til FUG. 

 Tor vil sjekke muligheten for at Nils kan får utvidet redigeringstilgang.  
 

Tore 

3 Informasjon fra skolen        
 

 Budsjettkutt for skolen i Sandnes. 
Rektor refererte til avisartikkel «Ledere og foreldre er bekymret» 
(Stavanger Aftenblad 3.mai 2016). Saken dreier seg om den 
økonomiske situasjonen i Sandnesskolen.  
 
For Smeaheia skole innebærer det at 1,5 lærerstilling må vike.  Det 
antagelig at leirskole på 7.trinn går ut, ettersom det ikke er lovpålagt. 
Det vil også få konsekvenser for spesialundervisningen. Rektor skal 
snart ha møte med fagstab for å diskutere best mulige løsninger.  
 
FAU er særlig bekymret for kutt i spesialundervisningstilbudet, og 
hvilke konsekvenser det vil få i det lange løp. Det vil bli mer 
gruppeundervisning fremfor en-til-en undervisning. Men ifølge 
forskning vil dette snarere være mer hensiktsmessig for elevene.  
 

 Prosedyrer klassedeling. 
Utfallet av klassedelingen på 4. trinn ble ikke slik skolen hadde 
planlagt. Rektor orienterte på et ekstra foreldremøte tirsdag 26. april 
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foreldrene på 4. trinn at elevene i 4A/4B ikke blir delt i nye klasser 
etter råd fra kommunaldirektør og kommuneadvokat.   

Siden så få elever skulle skifte klasse kunne alle foreldrene som klaget 
ifølge kommuneadvokaten kreve et enkeltvedtak med individuelt 
begrunnelse for hver elev. Rektor velger derfor ikke å opprette nye 
klasser.  
 
Skolen har også lært at det er viktig å ha en mer åpen prosess og 
innhente informasjon fra foreldrene i god tid før bestemmelser tas. 
 
 Vedtak i FAU fra 29. april 2014 bør gjøres allment kjent:  
 
«Skolen kommer til å vurdere klassesammensetningen mot slutten 
av 1. og 4. trinn som en fast ordning og eventuelt lage ny 
klassesammensetning på 2. og 5. trinn.  
 
«Det vil være pedagogenes faglige vurdering av læringsmiljø og 
psykososialt miljø som vil ligge til grunn. Det er pedagogene som 
best kan se helheten i klassemiljøet…..»  
 
«…..Selv om ens eget barn har det bra og ikke har behov for endring, 
kan det være prekært for andre barn at det foretas endringer som 
kan bedre en vanskelig skolehverdag….»  
 

              De fleste foreldrene ga ros for rektors helomvending og beklagelse.  
  

Ved nye fremtidige justeringer vil en større andel av elevene skifte 
klasse, så ikke foreldre og elever opplever det at «mitt barn» må 
flyttes uten grunnlag.  
 
FAU ber om at ved eventuelle fremtidige klassedelingsprosedyrer så 
må foreldrene informeres tidlig i prosessen, og de må gis fortløpende 
god informasjon gjennom hele prosessen, samt at det må foreligge et 
godt skole-hjem samarbeid. Rektor er helt enig i det.  
 

 Klassene på nye 1. trinn.  
1. trinn er delt og pedagoger/bemanning er straks klar.                 
Besøksdag skal være 27. mai. Det er et Jevnt fordelt antall jenter og 
gutter i hver klasse.  
 

 Kabalen skoleåret 2016/2017.  
Rektor er optimistisk i forhold til kommende skoleår. Offentliggjøring 
til personalet 10. mai. Brev går ut tirsdag 18. mai.  
 

 Julegudstjeneste - Rutiner er under drøfting.  
Skal skolen videreføre praksis med ikke gå i kirken eller skal vi lage nye 
rutiner?  
 
Representantene i FAU synes det er dumt at skolen ikke har en rutine 
for å gå i kirken og ønsker at rutinen skal endres til at elevene skal gå 
på gudstjeneste.  Gudstjenesten trenger ikke legges til siste skoledag 
før jul som en avslutning, ettersom det ikke blir riktig i forhold til de 
som av ulike årsaker eventuelt ikke ønsker å delta.  Elever dette 
gjelder vil få et alternativt opplegg på skolen. 
 
 



FAU mener skolen er med på å fremmedgjøre kirken og skaper 
dermed unødvendig skepsis og utrygghet ved å utelukke gudstjeneste 
som en del av skolens aktiviteter, istedenfor å ufarliggjøre det ved å 
deltakelse på julegudstjeneste. 
 
FAU mener dette vil være et positivt innslag for elevene på Smeaheia.  
En skolegudstjeneste er ikke av misjonerende karakter, men preget av 
godhet og mye elevaktivitet med bla. rollespill, høytlesning, sang m.m. 
 
FAU mener barna våre har godt av å delta på gudstjeneste og 
forhåpentligvis få en god felles opplevelse knyttet til kirkebygningen 
som tross alt er en stor del av norsk tradisjon.   
 
Ifølge rektor synes lærerne at rutinen er god slik den er pr dags dato. 
Skolen får besøk av folk fra kirken som forteller om temaer som er 
læringsmål i Kunnskapsløftet ved behov.  Å delta på gudstjeneste er 
ikke et læringsmål i seg selv, men mye av innholdet i en gudstjeneste 
er det. Saken er ikke ferdigdrøftet blant lærerne.  
 
Nye presiseringer fra UDIR (Utdanningsdirektoratet): «Det bør være 
påmelding til gudstjeneste dersom skolen går for å delta».  
 
FAU mener det er mer aktuelt at elever som ikke ønsker å delta på 
gudstjeneste må melde seg av, ettersom det forventes at flertallet 
ønsker å delta. Dette vil også være mindre arbeidsbelastende for 
lærerne som må holde orden på lappene. 
 

 Leksetid skoleåret 2016/2017.                                                                                           
Siden skolen bare har fem timer, ønsker skoleledelsen kun å ha 
leksetid på 4.trinn. Siden det er tre paralleller på 4. trinn tenker 
skoleledelsen ikke å tilby dette på mellomtrinnet. Det jobbes for at to 
barneveiledere og en miljøterapeut vil drive det. 
 

 Fysisk fostring.  
Fysisk fostring kan være en del av trivselslederaktivitetene, og da være 
en forlengelse av friminutt. Spisetiden vil da bli litt kortere. Dette vil 
være en alternativ ordning til å ha en time på slutten av dagen slik 
som nå. FAU støtter dette. 
 

 Naturfag. 
Som ledd i nasjonal satsing skal mellomtrinnet få en ekstra time 
naturfag neste skoleår. Skoleledelsen vil legge det til 6. trinn.  

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

Fast sak: 

Elevkapasiteten ved Smeaheia skole.  

Hvordan løses dette med fordeling av klasserom?   

Det vil bli likt som dette skoleåret, dvs. sambruk med SFO og skole.  

                                                                                                    

4 

 

 

 

17. mai 2016 

 17. mai-komiteens arbeid er godt i rute med familiearrangementet. 
Alle skrivene er nå blitt sendt ut og ligger tilgjengelig på skolens 
hjemmeside. Første generelle skriv gikk som ranselpost i uke 14, de 
andre ut i uke 16. Korrigert skriv til 4. og 5. trinn vedr.  gevinster til 
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aktivitetene/fiskedammen grunnet noen uheldige formuleringer i 
første skriv ligger nå ute på hjemmesiden. 
 

 Viktig at folk som er satt opp på aktiviteter eller i kafeen gir beskjed i 
god tid dersom de ikke kan stille opp/er bortreist. Det samme gjelder 
hvis noen ikke har anledning til å bake kaker/bakverk.  

 
 Flagg og faner vil bli lagt nede i amfiet etter prøvemarsjering 13.mai. 

 
 17. mai-komiteen skal ha siste finpussmøte 11. mai. Dato for rigging til 

arrangementet og mottak av fruktkorger /blomster/kaker/bakverk er 
16.mai kl. 1900.  

 

5 FAU skoleåret 2016-2017 

 Nyvalgte vararepresentanter: 
Foreløpig er Knut Braut valgt som vararepresentant i 6A, og Laila 
Meberg valgt til vararepresentant for 3A.  

 
 Det må velges inn representanter i FAU for høstens førsteklassinger på 

foreldremøte i mai.  
 

 Alle valg må være gjennomført før konstituering av FAU for neste 
skoleår på møtet i FAU 7. juni 2016. Minner om at både gamle og nye 
representanter må være tilstede på dette møtet når FAU for 
2016/2017 konstitueres.  

 

Tore 

6 Fikse ballbingen -mottatt innspill til FAU   

 Det mangler fjøler på målene, og nettet som fanger opp ballene er 
ødelagt. Dekket skulle gjerne også vært skiftet.  
 

 Forslaget er en såkalt «redningsaksjon» for å få fikset de første to 
første tingene. Bingen blir mye brukt av elever både i skoletiden og 
etter skoletid.  
 

 Sandnes ULF er ansvarlig for ballbingen. FAU vil undersøke dette litt 
nærmere. Saken tas derfor opp igjen på neste FAU-møte 07.juni. 
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7 Eventuelt 

 FAU oppfordrer alle foreldrekontaktene om å søke FAU om økonomisk 
støtte til klassekassen. Alle klassene kan hvert skoleår få 500 kr hvis 
setter frem søknad om dette. FAUs tidligere vedtak om ikke åpne opp 
for ytterligere individuelle klassebevilgninger utover de 500 kronene 
til hver klassekasse er fortsatt gjeldende. 
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Saker til neste FAU: 

 Eventuell økonomisk støtte til «reparering» av ballbingen. 

 Konstituering av FAU for skoleåret 2016/2017.  

 


