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1 Åpning og godkjenning av agenda Trond

2 Informasjon fra skolen

Advent

● Bjørn Christian kjører i år digitale adventssamlinger for hele skolen. Han
har allerede laget digital adventskalender og program for alle samlingene
med sanger, filmer og julefortellinger.

Omvendt adventskalender

● Gjennom en digital innsamling til Omvendt Adventskalender kan våre
elever bidra til at flere barn i Zambia får gå på en god skole. Ledelsen
har påmeldt alle klasser på skolen til aksjonen. Foreldre og elever
varsles gjennom hjemmeside og Transponder. Her er aksjonssiden vår:
https://minaksjon.heiverden.no/oa20/3-5550

Covid-19
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● Møtene (inkl. utviklingssamtaler) er digitale så langt vi rekker. 
● Vi opprettholder kohorter og begrenser samarbeid mellom kohorter. Det

er krevende for de som jobber på både SFO og skole for da blandes lett
kohorter.

● Vi har fortsatt soner for samarbeidende kohorter (trinn) i friminuttene.  
● Vi er forberedt på at klasser/trinn må ut i karantene ved smitte.
● Vi blir stadig bedre og har egne Classroom og sender

Transponder-meldinger i forhold til covid-19.
● Det er vanskelig å tilrettelegge og ta hensyn til både elevene som

trenger timer og til de ansatte. Dessuten er det kostbart med vikarer. 

Ref. punkt over - det er strengt ift møter på skolen nå. Jobber med egne kohorter
og begrenset møtevirksomhet. Spesielle tider.

8 skoler i Sandnes har blitt rammet til nå. Alle disse har gjort sine erfaringer, og
kan dele erfaringer. Er det vår tur neste gang? Har vært nære på, har hatt elever
i karantene. Men har heldigvis gått greit, ingen smitte blant disse. Men er
forberedt på smitte. Håper på fortsatt nedadgående trend.

Økonomiplan
● Sandnes kommune skal spare 300 millioner kroner de neste årene.

Rådmannens forslag til innsparinger vil gå ut over kvaliteten i skolen. Per
9. november har vi et merforbruk på 685.000 kr.

● Går rådmannens forslag gjennom må vi spare 3% neste år, dvs. ca
1 million kroner.

● Hvor har vi muligheter for innsparing?
o Reisestopp er innført.
o Kurs avlyses.
o Ansatt som reduserer stilling blir ikke erstattet i 40%

● Her er andre områder hvor kutt vurderes: 
o Ledelse: 
o Ansatte/lærernorm: 
o Vikarer  
o Spes.ped/SNO
o Tilpasset opplæring 
o Skolemiljø
o Funksjoner og verv 
o Rekruttering
o Læremidler 

Det virker som om det går mot innsparinger på 1 MNOK. Virker ikke som om
Sandnes kommune er villig til å gjøre grep for å redusere dette kuttet. Det er
muligheter for innsparing, men dette ril gå ut over miljø og gi økt slitasje (ref.
punkt over).

Lekser:
● Lekser har siden siste FAU-møte vært tema i klasseråd, elevråd og blant

lærerne. PUG vil 2. desember behandle alle innspillene og komme med
en anbefaling

Møte i morgen for å samle alle innspillene som har kommet inn fra ulike hold.
Konklusjonen er at det fortsatt vil være lekser. Men at dette skal være:

- Forutsigbart
- Repetisjon av allerede kjent stoff
- Det du ikke har fått fullført på skolen, gjøres hjemme. Kan gjerne føre til

bedre innsats på skolen.



Innspill fra Julie (vara 2.klasse) i forkant av møtet: «Et godt tett samarbeid
mellom skole og hjem er bra for alle parter. Jeg tror lekser gjør det lettere for
foreldre og foresatte å følge med hva barna lærer og gjør på skolen. Slik styrkes
også samarbeidet».

Fravær:
● Fra skolestart til 17. november har vi et fravær på 6,9 % for skole og

SFO. Skole er nede på 6%. Pandemien har ført til høyt fravær i kortere
perioder siden terskelen for å være hjemme selv eller med egne barn er
lavere enn normalt. Både skole og SFO har flere langtidssykemeldte
som gir utslag. Likevel ser vi at vi fra i fjor har lavere sykefravær til tross
for pandemien. Derfor må hele personalet berømmes for å stå i det i
vanskelige tider!

Kun 6% fravær for skolen frem til nå. Veldig bra! Viser at de ansatte streker seg
veldig langt.

Nasjonale prøver (NP):
● Vi scorer godt på nasjonale prøver. I både lesing, engelsk og regning

scorer vi over landsgjennomsnittet og går fram fra i fjor. Vi har få elever
på mestringsnivå 1. Det ser ikke ut som at hjemmeskolen i vår ikke har
gitt negative utslag for elevene.

● På 5. trinn scorer vi høyt på regning (54 poeng) og lesing (53 poeng).
Nasjonalt er snittet på 50 poeng for alle prøvene.

● På 8. trinn har vi også en fin utvikling, går fram fra i fjor og scorer over
snittet på alle prøvene.

● Ledelsen har hatt oppfølgingsmøte med 5. trinnslærerne. Gjennomgang
og analyse av resultater for NP 5. og 8. trinn i fellestid 24.11.

Veldig kjekt at vi gjør det så bra på de nasjonale prøvene. Går frem i alle fag.

RekTor informerte om at det tirsdag 15/12 (kl15:00) vil være digital standup med
Rune Bjerga. Dette er et spleiselag med andre skoler, slik at kostnaden (i disse
stramme tider) er lav.

Skoleruten er snart klar. Skal diskuteres i SU. Vil være større samsvar med
«barnhageruten» (f.eks. ikke start på mandag og fredag som før)

3 Diskusjon rundt skjermtid i lunsjen

● Det er kommet innspill rundt bruk av film/NRKSuper o.l under spising.
Har vært oppe til diskusjon i FAU tidligere, men det virker til å være mye
tv-titting mens elevene spiser lunsj.

● Er det slik at elevene for små til å sitte og snakke sammen under
måltidet?

● Måltidet burde være er en god anledning til sosial trening, til en
skolesatsing på folkehelse og livsmestring.

Erfaring fra i fjor, med 1.klassing. Så mye på skjerm mens de spiste og kom ofte
hjem med full matboks. Dette ble tatt opp med kontaktlærer, der
tilbakemeldingen var at 1.klassingene er for små til å ha samtaler mens de
spiser. 1.klassinger har erfaring fra barnehagen (som regel fra de er 1 år), rutiner
rundt måltidet. Så stiller spørsmål med tilbakemeldingen som kom i fjor. Ønsker
at en kan bygge videre på måltidsvaner fra barnehagen. Det blir, totalt sett, mye
skjerm i løpet av en dag. Og nå som det nye målet tverrfaglige folkehelse og
livsmestring er på vei inn. Mulig å skape rammer rundt dette målet i en slik
sammenheng?

RekTor informerte at det ble tatt en runde på dette i fjor. Konklusjonen da var at
man ikke skulle overdrive skjermbruken, men finne en balanse på dette. Ja,

Åshild



viktig med folkehelse og livsmestring. Temaet er blitt tatt opp i en klasse nå i år,
og en har her vært ekstra bevisst på dette. Et alternativ er å heller bruke lydbok
og høytlesning. Inntrykket er at det er nokså variert fra klasse til klasse. Men
skolen er klar på at det ikke bare skal være skjermtid i lunsjen. Det bør være
fokus på et godt måltid. RekTor anbefalte å ta det direkte opp med lærer.

Innspill ift kommentar relatert til barnehagekontekst, at man i barnehagene har
en høyere voksentetthet enn i skolen. Som gjerne da gjør det lettere å få til matro
rundt bordet. Og, jo større barnet er, bør høre på hva barnet tenker.

Men en kan gjerne være litt mer bevisst på dette i 1.klasse. Kanskje mulig å
jobbe frem noe på lenger sikt. Jobbe med å få til et godt måltid. Gjerne mer fokus
på høytlesning, lydbok.

4 Årshjulet for desember
● Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU.
● Fastsette dato for første møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling

Marion har vært i kontakt med Janne som hadde denne rollen i fjor, og har fått
liste over medlemmene fra forrige runde. 6 klasse med i årets planlegging, og vil
være med videre inn i planleggingen av neste års 17.mai (med videre som
medlemmer av 17.mai komiteen,). Men ettersom 17.mai feiringen i år utgikk,
begrenset med erfaringsutveksling.

Marion skal sende ut melding til 6.klassene og få på plass nye medlemmer. Vil
deretter planlegge for et møte i januar. Dette møtet bør nok avholdes i slutten av
januar pga COVID-19 situasjonen. Av erfaring fra årets januarmøte, så var dette
mest for å sparke i gang. Marion kryssjekker liste fra i fjor med Erik, for å finne
relevante foreldre (luke ut dem som var medlemmer fra 7.klasse og som nå er
ferdige på Smeaheia). Tom Ryen var leder i fjor. Sannsynligvis gått ut nå.

5 Annet

● Julehilsen fra FAU til skolen foreslått. Enighet om at dette var en god ide
o Åshild fikser kort
o Trond kjøper inn twist og pepperkaker

● Neste møte er 5.januar. Dersom dette blir digitalt, avtalte vi at RekTor
deler link for å sikre at det ikke blir tekniske problemer slik som i dag
(kom ikke inn på denne linken).

Årshjul i FAU 2019/2020

Septembe
r

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no) 
*Årshjul
*Økonomi 
*Foredrag i regi av FAU? 
*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 –

http://fug.no


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

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.  

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.


