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Referat FAU-møte, tirsdag 2. feb 2021 kl. 19.00- 20.00

Tilstede: Åshild, Mari, Trond, Hanne Linn, Lise Carina, Sara, Marion, Erik og Tor

Trinn Medlem e-mail Vara e-mail

SFO Åshild Hals
Stene 

ashild.hals.stene@gmail.co
m 

Heidi
Skogerbø
Fløtre

heidi.skogerbo@gmail.co
m

1 Mari Mæland
(Sekretær)

mari.maeland@gmail.com Ingrid
Fjellheim

ingrid.fjellheim@me.com

2 Trond Kjellevoll 
(leder)

trondkjellevoll@gmail.com Julie
Teresa
Rege
Olsen

julieteresaolsen@gmail.c
om 

3 Hanne Linn
Norland
(kasserer)

hl.norland@gmail.com Asle
Marius
Hoel

asle.marius.hoel@lyse.n
et

4 Lise Carina
Kristiansen (SU)

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

5 Sara Solheim sara_berge_1982@hotmail.
com

Trine
Ragde

trineragde@yahoo.no

6 Marion Tveiten
(klubbkveld/
17.mai komité
kontakt)

marion_tveiten@hotmail.co
m 

Inger
Reisvold

inger.reisvold@gmail.co
m

7 Erik Sund
(Nestleder/SMU)

b-e-sun@online.no Gøril
Monsen

Goril@lyse.net

SAK Ansvarli
g

1 Åpning og godkjenning av agenda Trond

2 Informasjon fra skolen

1. Refleksaksjonen
Aksjonen varer til fredag 5. februar 2021.

Foreløpig fått inn tilbakemeldinger fra 2 klasser. Men inntrykket er at barna er
veldig flinke.

2 . Økonomi
Innsparingene på 3% vil gå ut over kvaliteten i skolen. Kuttene er
vanskelig å håndtere samtidig som vi har merutgifter i forbindelse med
korona. Budsjettet fordeles i starten av februar ut fra bl.a. følgende:

- Lærernormen: Alle skoler får midler til å dekke lærernormen
(1 lærer pr klasse + styrking).

- Adm. ledelse: Skolene har 1 årsverk rektor, avdelingsleder
(antall elever * 0,004), adm. konsulent (antall elever* 0,001)

Førsteinntrykket er at det er stor svekkelse av budsjettet. Håper på mer
forutsigbarhet og lik fordeling mellom skolene. Skolens utfordring er
spesialpedagogikk – da skolen har en del elever med ekstrabehov og
det koster.
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Kutt i kopiering er ett av kuttene som er vedtatt (ref. agendapunkt 4).

Lærere som slutter, blir ikke automatisk erstattet da man må vurdere ift
fallende elevtall til høsten;

- 38 elever inn i 1.klasse til høsten vs. 56 elever ut fra 7.klasse
- Går fra totalt 360 til 340 elever. Året før var det 380 elever, så

nedadgående trend

Jobber med å få balanse i budsjettet.

3. COVID-19
På gult nivå oppfordrer vi lærerne til å bli tilstedeværelsestiden her på skolen og
gå hjem etter det. Møter kjøres digitalt. Lærerne kan møtes på trinn, så lenge
avstandskravet kan overholdes. SFO har fysiske personalmøter med avstand.

Uttalelse fra kommuneoverlegen:
- Er det trygt for elevene å komme på skolen når det er oppstått smitte på

skolen?: «Ja. De elevene som har blitt vurdert å være nærkontakter til
den smittede, har blitt satt i karantene. Det vil da si at for de andre
elevene som har fått beskjed om å komme på skolen, er det blitt vurdert
at de ikke står i en risiko for å bli smittet på skolen. Det er altså ikke
nødvendig eller anbefalt å holde disse elevene hjemme ut fra en
smittevernforsvarlig vurdering. Når andre elever i samme klasse er
vurdert å kunne utgjøre en smitterisiko vil hele klassen bli satt i
karantene. Da vil det være trygt for de andre klasser å ha undervisning
på skolen på gult nivå.»

- Er det vanlig at elever blir smittet på skolen? «Det er sjelden at smitte
skjer mellom elever på skolen. Elever blir i stor grad smittet innad i
familiene Det er forståelig at man kan oppleve en større frykt for å bli
utsatt for smitte når det oppstår på en skole. Da er det viktig at vi alle
håndterer det på en god måte. Kommuneoverlegen, i samarbeid med
den enkelte skole, foretar smittevernfaglige vurderinger overfor hvert
tilfelle. Beslutningene som da tas i disse tilfellene er gjort med
utgangspunkt i disse vurderingene. Derfor er det trygt for elevene å
komme på skolen"

Oppfølging av arbeidsmiljø. På medbestemmelse har vi utformet enkle forslag
som handler om å ta vare på hverandre og være “tett på” selv om vi må holde
avstand.

Generelt god stemning på skolen.

Sender lærerne hjem etter undervisning (bortsett fra tirsdager og torsdager).

SFO har fysiske møter på ulike baser på huset.

Rektor var med på en gjennomgang av Hana skoles erfaringer (hvor de har
opplevd en del smitte).

Smeaheia skole har strategien klar om en kommer i en situasjon der noen må i
karantene.

Har jobbet med «Hvordan være tett på hverandre når man skal ha avstand». Hva
kan vi gjøre for å ha det kjekt og trivelig. F.eks.

- Noen trinn, gå tur sammen.
- Noen har med ekstra god lunsj.
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Er flinke til å lage til gode opplegg for elevene.

4. Kompetanse for Kvalitet
Rektor involverer ATV i arbeidet med skolens prioriteringer. Vi er enige om å
prioritere spes.ped / begynneropplæring, engelsk og matematikk som gjenspeiler
våre satsinger

- 1. mars: Søknadsfrist for lærere og skoleledere
- 10. mars: Frist for rektor å prioritere sine søkere

Pedagoger må innen 2025 ha videreutdanning.

*Begynneropplæring, vil si opplæring i hvordan jobbe med småskolen, tidlig
innsats for å sikre at man ikke «faller av». Maren Borsheim (lærer i 1B) tar denne
utdanningen nå.

5. Medarbeidersamtaler 
Medarbeidersamtaler gjennomføres i februar måned før vinterferien. Alle blir bedt
om å fylle ut ønsker for neste skoleår innen 1. februar! 

Gode på medbestemmelse og involvering. Ansatte har etterlyst
medarbeidersamtaler, falt vekk i fjor. Er fokus på dette nå.

 
6. Fokus på skolemiljø og kapittel 9A framover
Ledelsen vil sikre at alle de ansatte og de nytilsatte følger med på om elevene
har et trygt og godt skolemiljø og griper inn og gjennomfører tiltak i tråd med
føringene i Opplæringsloven kapittel 9A. Rasisme kommer også på agendaen i
løpet av februar.

Skolemiljø
Har flere saker som går på skolemiljø. Har blant annet hatt en sak med
fylkesmannen nå. Her har skolen nå fått svar at man har gjort det meste riktig,
men fylkesmannen har påpekt 2 avvik.

Vil legge inn spørsmålet «Har du det trygt og godt på skolen» i
utviklingssamtalen med eleven. Da kan man også følge med på utviklingen på
dette området over tid.

Fokus på rasisme
Vil jobbe spesielt med rasisme fremover (nå 43 elever, 12%, med flerkulturell
bakgrunn).

Hvordan er det med andre skoler i Sandnes?
- Et eksempel er Trones, der har man hatt en del utfordringer med dette

tidligere (de har rundt 30% med flerkulturell bakgrunn), men ikke
utfordringer her lenger da en har jobbet med dette over tid.

 
7. Lekser        
- Lekser har vært tema i FAU, klasseråd, elevråd og blant lærerne. Vi vil prøve å
gi mer motiverende og tilpassede lekser som f.eks. 5. trinn hvor de har prøvd ut
bingolekseplan. 
- Stemningen blant lærerne er at vi ikke skal ha faste føringer på lekser for å
kunne tilpasse leksene bedre til de enkelte trinn og klasse. 
- For å få flere foreldre på banen angående lekser tenker vi å gjennomføre en
undersøkelse blant foreldrene.
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Vil ta opp lekser med PUG i morgen. Vil også sende ut foreldreundersøkelse for
å få med foreldrene også.

8. Elev- og foreldreundersøkelsen·     
 Gjennomgang av resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen

Holder stand. Jevnt over gode resultater.
- Ligger over eller likt med Sandnes (2020) på 6 av 12 områder
- Ligger over eller likt med nasjonalt (2019) nivå på 9 av 12 områder
- Fremgang på 4 områder ift året før
- Tilbakegang på 3 områder

En naturlig utfordring er å holde trykket over tid, forbedringsarbeid tar lang tid.

Vil ha fokus på Elevdemokrati og påvirkning og Vurdering for læring (2 områder
med liten tilbakegang siden 2019).

Er en del elever som oppgir de blir plaget/mobbet ukentlig. Dette må det jobbes
videre med.

Langt over kommune og landssnittet på SFO resultatene. Imponerende gitt
ressursene en har på SFO.

Spørsmål: Aktiviteter på SFO, tidligere omfattet disse blant annet kor og karate
etc.

- Ja, falt vekk de siste årene, men ønsker å øke aktivitetene igjen når det
normaliser seg

Spørsmål: Er andre skoler interessert i hva Smeaheia skole gjør, siden skolen
har gode SFO resultater?

- Rektor-møtene har hatt mye fokus på skole, SFO har ikke fått så mye
fokus. Men rektor skal ta det med som et innspill (diskutere med Anne
Cecilie)

3 Årshjulet for februar

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

17.mai komité
Fulltallig 17.maikomite nå. Oppstartsmøte utsatt til 23. februar. I samråd med
tidligere medlemmer er dette tidsnok og på det tidspunkt vet man forhåpentligvis
mer om utsiktene til 17.mai feiring mht COVID19.

Skolebehovsplan
Tor informerte om at en skolebehovsplan pleier å komme ut på våren. Eksempel
fra tidligere - utvidelse av Sandved skole. Smeaheia var tidligere pressområde,
bedre plass nå (ref. agendapunkt 2). Sandnes kommune har ikke tatt stilling til
sentrumsskole ennå.

Sandved og Ganddal opplever press nå. Også økende elevtall hos Sørbø.

Tor vil informere FAU om det kommer noe nytt her.

FAU foredrag
Frafall av FAU inntekter (pga avlyst 17.mai feiring i 2020) og Corona situasjonen
tilsier at dette utsettes/avlyses også for i år.

https://docs.google.com/presentation/d/1rfF7rxIxAkBqX6Gm309iMLc57hoQMeBB68TIa3szvoI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1rfF7rxIxAkBqX6Gm309iMLc57hoQMeBB68TIa3szvoI/edit#slide=id.p1
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4 Annet?

Ukeplaner
Spørsmål rundt hvorvidt det er stopp i utsendelsen av ukeplaner i papir.
Tor informerte at ja, enderinger er gjort for å spare penger. Ukeplaner
sendes derfor ikke ut i papir lenger.  Det blir litt kostnader i løpet av ett år.

Diskusjon rundt om det bør vurderes ift hvilket trinn, evt spesielle behov
- Bør papirutgave beholdes i småskolen?
- Er det noen familier som trenger dette?

Forespørsel fra ny skolefotograf
Rektor informerte om at det var litt misnøye med resultatet for 2019, men
at firmaet da la seg flate og formidlet at den relevante fotografen ikke
skulle komme tilbake. Har etter dette også slått seg sammen med et
annet (større) selskap. Ikke fått klager etter forrige runde. Beholder den vi
har per i dag. Evt andre/nye fotografer får heller prøve igjen til neste år.

KFU nedlagt (Informasjonssak)
Åshild informerte om at KFU ble lagt ned våren 2020.

Neste møte er 9.mars 2021.

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 –
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

http://fug.no
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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.


