
Referat fra FAU-møte, tirsdag 4.oktober 2022 kl. 19.00- 21.00 

Tilstede: Heidi, Ingunn, Per Jan, Ingrid, Asle Marius, Kelly, Mona, Jannicke 
 

Trinn Medlem  e-mail Vara e-mail 
SFO Heidi Skogerbø 

Fløtre (kasserer) 
heidi.skogerbo@gmail.com -  

1 Ingunn Reed Anda 
(SMU) 

 ingunnreedanda@gmail.com Helene Tveit Eik helenetveiteik@gmail.com 

2 Per Jan Ersland 
(Leder) 

per.jan.ersland@gmail.com Thorstein 
Thingnes 

thingnes@gmail.com 

3 Ingrid Fjellheim  
(Sekretær) 

 ingrid.fjellheim@me.com -  

4 Julie Teresa Rege 
Olsen (Nestleder 
/SU) 

julieteresaolsen@gmail.com Archana Mahajan archana_mahajan@yahoo.com 

5 Asle Marius Hoel 
(Klubbkveld) 

asle.marius.hoel@lyse.net -  

6 Kelly Le (SU) tungtruc76@yahoo.no  Turid Bukkøy 
Ryen 

turid.ryen@lyse.net 

7 Trine Ragde 
(17.mai komite) 

trineragde@yahoo.no  Mona Fiskå mfiskaa@gmail.com  

 

  
SAK Ansvarlig 

1 Åpning og godkjenning av agenda  Leder 

2 Info fra skolen (Tor/Janicke) 

 2.1. Skolestruktur i sentrum tas opp i utvalg for oppvekst 4. oktober.   

Smeaheia foreslås utbygget til B21 og Stangeland foreslås avviklet. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17659947

?agendaItemId=15037325 

Info: Planen er å legge ned Stangeland Skole.  Sandved, Trones og Smeaheia 

skole blir større. Innebærer oppgradering av skolebygning, flere ansatte og 

elever. Planen er at skolene skal stå klare innen 5 år.  

- Informasjon sendt ut på Transponder om åpent infomøte i Sandnes 

førstkommende torsdag (folkemøte). 

- Digital portal for tilbakemelding i 2 uker etter folkemøtet. 

- Kommunestyresak i november. 

Ringvirkninger for Smeaheia skole;  

- Byggeperiode (må være fokus på HMS) 

- Kan forvente flere som blir kjørt til skolen basert på større skolekrets 

(avstand til skole). Bekymring uttrykt pga. dette. Ønsker en plan ift. 

avlevering av elever. 

- Positiv ringvirkning for arbeidsmiljøet til ansatte mtp. større 

kompetansemiljø.  

- Området rundt skolen, eks. ballbingen. Vil det inkl. i oppgraderingen av 

Semaheia skole? 

Janicke 
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- Spørsmål stilt ift. tap av anlegg som i dag brukes til fritidstilbud i 

området. Stangeland gymsal brukes eks. til korps, fotball, håndball, m.fl. 

– hvordan tenker kommunen å kompensere for dette? 

- Hva skal Stangeland skole brukes til videre?  

Ønsker å sende ut info på spond via klassekontakter til alle trinn om saken, der 

man ber om evt. innspill fra foresatte. Tilbakemeldinger sendes FAU. (Aksjon: 

Asle Marius formulerer en tekst som kan sendes ut via klassekontaktene). 

FAU følger med på den videre prosessen som kjøres i kommunen. 

2.2. Vellykket avvikling av nasjonale prøver  

Nasjonale prøver for 5. trinn gjennomført. 

Kartleggingsprøve i lesing for 3.trinn starter denne uken og fortsetter etter 

høstferien. 

2.3. Mangfoldsuka er gjennomført. 

2.4.  7. trinn reiser på leirskole i uke 40. 

2.5. Evaluering av foreldremøtene. Hva tenker FAU? 

Tilbakemelding fra FAU: 

Fellesdel og klassespesifikk del fungerer fint. Men for foreldre med flere barn, 

blir fellesdelen repetisjon. Mulighet for å dele inn slik at de dette gjelder kun kan 

møte til klassespesifikk del.  

Mer lys på de som snakker i fellesdel i gymsal. 

Diskusjonstema i klassene, eks. bygge på tema i fellesdel? 

2.6. Refleksaksjon starter 17. oktober 

2.7 Bemanningssituasjon  

Utfordringer med bemanning på noen trinn. Vanskelig å få ta i vikarer. Ledelsen 

har gjort grep. 

Grunnbemanningen i dag er slik at kabalen akkurat går opp når alle er på plass. 

Utfordringer grunnet sykdom og oppsigelser. Det er vanskelig å rekruttere nye 

lærere. 2 nyansatte: Ny på 5. trinn og en på 1. trinn.  Venter på at nyansatte skal 

starte opp. 
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Årshjulet for oktober  
 
3.1. Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU-møtet? 
FAU-representant og rektor)  
Bør flyttes til juni. (Aksjon: Oppdatere Årshjulet – Ingrid) 
Årshjul bør oppdateres med alt rundt nye roller i september; navnelister 
klassekontakter og FAU, gi tilganger. (Aksjon: Ingrid)  
 
3.2. Mulighet for å søke om 500kr til klassekassen fra FAU 

 

 

 

  



Bør inngå som info i pkt. 3.1.  
3.3. 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 (Aksjon: Trine skaffer 
oversikt) 
3.4. Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser. (340 elever, evt. 60 for 1.kl. )  
(Aksjon: Mona hører med Skagen, Ingrid hører med AkerBP/Equinor)  
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Oppfølging fra sist møte 
 
- Valg av vararepresentanter til FAU for 3., 5. og 7.trinn. 
Kun SFO og 3.tr som gjenstår. Forsøker å få dette på plass til neste møte.  
 
- Foredrag i regi av FAU?  
 
- Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister 
(Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen).  
Per Jan har søkt til Sparebankstiftelsen – søkt om penger til ballbingen).  
Aksjon: Legg inn aktuelle fond i vedlegg til Årshjul med søknadsfrist – Per Jan 
Aksjon: Tilgang til google drive for alle i FAU – Per Jan 
 
- Ballbingen 
>200 000kr for nytt kunstgress/total oppdatering. Søkt om støtte ref. pkt. over. 
Mulig dette er en del av pkt. 2.1. og vil bli inkl. der? 
 
 

 

Rep. For 

klassene 

Julie 

Teresa 

Per 

 

Per/Heidi 
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Annet 
 
Spørsmål fra 1.trinn om personalkabalen mtp. at ansatt sluttet kort tid etter 

oppstart. Noen betraktninger/læringspunkter /rektors svar. 

Generelt en utfordring med bemanningssituasjon ref. pkt. 2.7 ovenfor, noe det 

jobbes med å løse. Skolen tar læring av dette med manglende informasjon; 

informasjon må gis tidligere og via foreldremøte, ikke bare på Transponder. 

 

 

 

Ingunn 

 

FAU-møtene 2022/2023 avholdes første tirsdag i måneden (tilpasset ferier).  
  
Følgende datoer er satt opp for skoleår 2022-2023 (tilpasset ferier): 6.september, 4.oktober, 
1.november, 6.desember, 3.januar, 7.februar, 7.mars, 11.april (tilpasset påskeferien), 2.mai, 6.juni. 
 



Kommentar til roller fastsatt i møte i september: 

Forslag om å flytte SU rollen fra leder til nestleder 

Etterspør fastsatte datoer for SU og SMU. 

 

Årshjul i FAU  

September 

*Konstituere nytt FAU, oppdatere oversikt (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) 
*Oppdatere klassekontaktoversikt  
* Gi nødvendige tilganger til alle representanter i FAU 

Oktober 

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 hvert 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 

*17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede og bidrar til 
konstituering. 
*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 til neste års FAU 
*Fastsette datoer for møter kommende skoleår.   
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (FAU-representant og rektor). 

 

 
 

http://fug.no/

