
FAU 2020/21
Agenda FAU-møte, tirsdag 1. September 2020 kl. 19.00- 20.00
Referent: Åshild H. Stene

Trinn Medlem e-mail Vara e-mail

SFO Åshild Hals Stene ashild.hals.stene@gmail.com
1 Mari Mæland mari.maeland@gmail.com
2 Trond Kjellevoll trondkjellevoll@gmail.com Julie Teresa

Rege Olsen
julieteresaolsen@gmail.com

3 Hanne Linn
Norland

hl.norland@gmail.com

4 Lise Carina
Kristiansen (SU

lise@egelandauto.no Kelly Le tungtruc76@yahoo.no

5 Catrine Klubnes catrine.hagan@gmail.com
6 Marion Tveiten marion_tveiten@hotmail.com
7 Normann Oftedal nofti74@gmail.com

Fremmøte: Åshild, Hanne Linn, Lise, Marion, Trine, Tor
Fravær: Mari, Trond, Catrine og Normann

SAK Ansvarlig

1 Åpning og godkjenning av agenda (Trine) Trine

2 Konstituering av nytt FAU:

Det må velges
● Leder - Ikke valgt!
● Nestleder (Trond Kjellevoll)
● Sekretær (Mari Mæland)
● Kasserer (Hanne Linn Norland)
● KFU (kommunalt foreldreutvalg) (Åshild H. Stene)
● SU (samarbeidsutvalg) (Lise Carina Kristiansen)
● SMU (skolemiljøutvalg)
● Klubbkveldkontakt (Marion Tveiten)
● 17.mai komité kontakt (Marion Tveiten)

Mulig at noen endringer må på plass, når vi får en leder.

Trine

3 Info fra skolen (Tor)
● Smittevern – gult lys. Vi kjører en streng praksis med hygienetiltak,

redusert kontakt mellom personer og renhold. Uteområdet er inndelt i
soner og hver klasse regnes som kohort. Vi har også
smittebegrensninger for de voksne. Rutinene er gjennomgått med
elever og ansatte.

● Foreldremøter avholdes for en og en klasse på personalrom i løpet av
september. For å være innenfor smittevernreglene gjør vi følgende:

-          Alle elever kan bare være representert med en forelder.
-          Sprit må stå ved inngangen, så alle kan vaske hendene.
-          Dere må be alle om melde seg på i forkant.
-          Dere må registrere alle som faktisk møter opp, så evt.
smitte kan spores.
-          Alle går inn og ut hovedinngangen når de skal til
personalrommet.

● Skolestart. Hvordan har starten på skole og SFO vært? Det har gått
bra, selv om det har vært utfordringer mtp oppgradering av uteområde
og koronatiltak.

RekTor
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● Oppgradering av uteområde skal være klart før høstferien.
● Kapittel 9A – elevene våre har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Aktivitetsplikt. Informasjon.
● Utviklingsmål 2020-2021

- Satser spesielt på engelsk i år
- Digital ressursskole i Sandnes: “Digikvarten” der lærerne får
oppdrag; delta i digitalt pilotprosjekt

● Nasjonale prøver gjennomføres onsdag 2. september (lesing), onsdag
9. september (matematikk) og onsdag 16. september (engelsk)

● 7. trinn skal på leirskole til Knaben uke 37 (7. – 11- september)
● Vennskapsuke arrangeres uke 38 (14.- 18. september): Handler om å

ha et trygt og godt skolemiljø.
● Hjertesone (se vedlegg): Kombinere med åpning av lekeområde.

Arrangement rundt åpningen. Skolen jobber med tanker og ideer rundt
dette.

● Trafikksikkerhetsplan (se vedlegg): Et grep er at svømmebuss kjører
opp ved Actionball, i stedet for opp til skolen. Skolen v/ rektor har
utarbeidet planer for dette.

● Skolen lyser ut ledig stilling på 3. trinn pga fødselspermisjon fra 1.
november.

3 Årshjulet for September

● Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no) 
● Årshjul
● Økonomi

- Utsettes til neste møte
● Foredrag i regi av FAU?

- Utsette til våren
- Smart kompetanse skulle hatt foredrag våren 2020, men dette

ble avlyst pga Covid-19.
● Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike

tidsfrister (Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen)
- Tidl. kasserer skal ha laget en oversikt over hvor man kan

søke
- Søke til skolens teaterforestilling skoleåret 2021/22

4 Annet
- Facebookgruppe for FAU - for å lette dialogen når saker står på.

Brukes ved behov.
- Oversikt over hvem som er klassekontakter i de ulike klassene
- Det må ordnes vara for alle representantene:

- Det innebærer at man sitter som vara i to år, så går inn i styret
for to år

- Utfordring knyttet til vara i SFO. Vi ber Mari Mæland om å be
om vara fra første trinn. Vara her kan gå av etter to år.

- Neste møte bør være med personlig oppmøte, da bare fire +
avtroppende leder kunne møte denne gang.

- Det foreslås digital gjennomføring av hvert annet møte

Årshjul i FAU 2019/2020

September
*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no) 
*Årshjul
*Økonomi

http://fug.no
http://fug.no


*Foredrag i regi av FAU?
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister (Sandnes
Sparebank, Sparebankstiftelsen)
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (NB! Så tidlig som mulig! I forkant av
FAU-møtet?) FAU-representant og rektor. OBS: minne på valg av representanter til 17.mai
komite – det er 6. og 7. klasse som har representanter i 17.mai komiteen, bør velges på
foreldremøte nå i høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen

Oktober *Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.

November *Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for skolen
hver 3. år

Desember *Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for første
møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling

Januar 17.mai komiteen avholder sitt første møte. Fau representant er til stede og bidrar til
konstituering.

Februar
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Skolebehovsplan?
*FAU foredrag på plass?

Mars *Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Evaluering i forhold til leverandør av skolefotografering

April *Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering

Mai *Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger

Juni

*Valg av vararepresentanter + konstituering av neste års FAU
*Fastsette datoer for møter kommende skoleår.
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU-møtet?)
FAU-representant og rektor. OBS: minne på valg av representanter til 17.mai komite – det
er 6. og 7. klasse som har representanter i 17.mai komiteen, bør velges på foreldremøte
nå i høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen

FAU møtene avholdes første tirsdag i måneden.
Følgende datoer er satt opp for skoleår 20/21 (tilpasset ferier):
1.September, 29.September, 3.November, 1.Desember, 5.Januar, 2.Februar, 9.Mars,
13.April, 4.Mai, 1.Juni.


