
 
 
 

FAU 2019/20 

Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 1. oktober 2019 kl. 19:30-21.00 
 
Tilstede: Janne Kristin Frantzen (SFO), Trond Kjellevoll (1. trinn), Eirik Leiros( vara 2. trinn), Lise Carina Kristiansen (3. trinn) Trine Ragde (4. trinn), 
Merete Jensen Sunnarvik (5.trinn), Gøril Monsen (6. trinn), Tor Isene (rektor) 
Forfall Anita Aase og Hans Georg Jelsa 

 

 

Trinn Medlem 
 

e-mail Vara e-mail 

SFO Janne Kristin Frantzen    janne@frantz1.no Nina Osaland ninaosland@gmail.com 

1 Trond Kjellevoll (Nestleder, vara 
KFU) 

trondkjellevoll@gmail.co
m 

Julie Teresa Rege Olsen julieteresaolsen@gmail.com 

2 Kjetil Øgreid (Kasserer)   kjetil.ogreid@akerbp.com xEirik Leiros eleiros@hotmail.com 

3 Lise Carina Kristiansen (SU)  lise@egelandauto.no Kelly Le tungtruc76@yahoo.no 

4 Trine Ragde (Leder)/(SU)  trineragde@yahoo.no Catrine Klubnes    catrine.hagan@gmail.com 

5 Merete Jensen Sunnarvik 
(Klubbkveldkontakt)   

merete.jensen@gmail.co
m 

Marion Tveiten marion_tveiten@hotmail.com 

6 Gøril Monsen (KFU)  goril@lyse.net Normann Oftedal    nofti74@gmail.com 

7 Anita Aase (SMU)forfall anita@familienaase.no Hans Georg Jelsa hgjelsa@hotmail.com 
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SAK Aksjon 

1 Åpning og godkjenning av agenda (Trine) 
 

 

2 Info fra skolen (Tor) 
● Nasjonale prøver gjennomført på 5. trinn 
● Vennskapsuka ble en suksess. 
● Alle ansatte i skole og SFO har hatt gjennomgang med Kapittel 9A og tilknytning og konsekvenser for læring. 

● Hans Skjæveland kom og gjennomgikk Kapittel 9A,  
● Altona Ressurssenter – har vært på besøk, med tema «Tilknytning og konsekvenser for læring». 

● “Beat the Street” har startet med høy oppslutning. God start og ivrige unger. 
● Praksispartier før og etter høstferie. Praksislærere er Berit og Øystein 
● Foreldremøter. Tilbakemeldinger gitt i forhold til gjennomførelse. Ble bla etterlyst referat i etterkant. 
● 7. trinn drar på leirskole til Knaben i uke 42. Snorre og 4 kontaktlærere blir med. Første gang at skolen reiser hit. 
● Utviklingsplan for skolen ble presentert og delt ut, med ønske om tilbakemelding på innhold. 
● Refleksaksjonen starter etter høstferien. Oppfordrer at foreldre til å hjelpe å sette fokus på refleks og synlighet i 

mørket. 
● Skolen ønsket en uttalelse fra FAU ang. bursdagsfeiring, ett enstemmig FAU er enig i følgende; 

● Skal det inviteres på skolen; skal alle jentene/guttene eventuelt hele klassen inviteres. 
● 2 stillinger vil lyses ut. Diskusjon om bruk av sosiale medier til å spre informasjon rundt stillingene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Årshjulet for September 
• Informasjonsmøte til foreldrekontakter 

o  Avholdt 1/10. Grei oppslutning og god dialog. 
• 17. Maikomite 

o Komiten er kommet på plass, og alle representanter er navngitt.  
• Reflekskonkurranse 

o Starter opp etter høstferien, kjører samme opplegg som tidligere. 
• Gjennomgang av årshjulet. 

 

 

4 Hallovenn i regi av FAU? 
• FAU ønsker ikke å være pådriver eller arrangør for Hallovenn arrangement 

 

 

5 Annet  



 
 
 

Klassekasse - konvolutt vs vipps 
o Det ble diskutert rundt temaet, da det var uklar melding at en ikke kunne benytte Vipps. 
o Innbetalinger til klassekassen er først og fremst frivillig.  
o En bør informere at både Vipps og konvolutt kan benyttes.  
o Er noen som ønsker anonymitet og ikke benytter seg av Vipps, disse bør fortsatt kunne benytte 

konvolutt. Ellers forenkles håndtering av penger både for elver og lærere med bruk av Vipps. FAU ser 
ingen problem med at en tilbyr Vipps. 

 

6 Innspill til Foredrag 
Aktuelle datoer for foredrag er satt til 16/4 eller 23/4. Sjekker opp tilgjengelighet og priser for smart kompetanse og 
Torfinn Nesvåg 

 

Trine og Merete 
sjekker nærmere 

7 Fond 
Ønsker en oppdatert liste over prioriterte prosjekt som skolen ønsker. 

Tor sjekker og 
rapporter tilbake 
 

8 Utarbeid en oversikt over tidligere søkte fond og datoer -  
 

Kjetil starter 
med å lage og 
fylle i dokument 
på felles disken 

 



 
 
 

Årshjul i FAU 2019/2020 

September 

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)  
*Årshjul 
*Økonomi  
*Foredrag i regi av FAU? 
*Maling av ballbingen  
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister (Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen) 

Oktober 

*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  
*Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.  

November *Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for skolen hver 3. år, må inn på planen for våren 2019 

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 tilstede og bidrar til konstituering. 

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

Mars *Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 

April 
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 
*Søke Elevfondet om midler (Elevrådet må søke, men FAU kan veilede). Søknad ved skoleårets start, "første mann til mølla" - bør 
lage søknaden klar før sommerferien. https://elev.no/vi-tilbyr/eo-fondet/ 

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.   

Læringssenteret på UiS, Sigurd Auklend, og Cesilie Evertsen jobber i samarbeid med Roland og kan være gode kandidater til et FAU foredrag. I 

tillegg Torfinn Nesvåg ved UiS (anbefalt av Sandved skole). 

 

FAU møtene avholdes første tirsdag i måneden.  

Følgende datoer er satt opp for neste skoleår (tilpasset ferier): 3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Desember, 7. Januar, 4.Februar, 

3.Mars, 31.Mars, 5.Mai, 2.Juni 

http://fug.no/
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