
FAU 2020/21
Agenda FAU-møte, tirsdag 5.januar 2021 kl. 19.00- 21.00

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

Trinn Medlem e-mail Vara e-mail

SFO Åshild Hals
Stene 
(KFU)

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

SAK Ansvarli
g

1 Åpning og godkjenning av agenda Trond

2 Informasjon fra skolen

Omvendt adventskalender

● Her er aksjonssiden vår:
https://minaksjon.heiverden.no/oa20/3-5550

I år fikk vi inn NOK 10,500. Det er ca. 1000 kroner mindre enn forrige
runde. Kan gjerne prøve å lage mer blest rundt dette neste runde, men
har vært unntakstilstand i år.

Vi har fortsatt aktivitetsplaner vi jobber med (kapittel 9A,
opplæringsloven). Flere ble avsluttet før jul.

Covid-19 har utfordret oss

● Hele personalet strekker seg ekstra langt for at elevene skal ha det trygt
og godt og få et godt opplæringstilbud.

● De fleste skolene i nærheten har og har hatt smittetilfeller. Dette gjør oss
urolige.

● Det er utfordrende å få tak i vikarer på SFO.

RekTor
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● Det er vanskelig for ansatte å være hjemme når de vet at kollegaene får
ekstra arbeid.

● Desember måned er spesielt kritisk for enkelte elever. Flere klasser har
elever som trenger mer oppfølging enn vi faktisk klarer å gi. Dette gir uro
i klassen og i friminutt.

● Status på oppstart og rød beredskap

Rød beredskap. Brå start etter jul. Mandagen brukt til å rigge til, 20 rom
omgjort for å få på plass nødvendig plass til de 20 kohortene (normalt 15
klasser). Laget sjekklister til lærerne, rullerende tilsynsplaner. Lærere og
elever tok det veldig positivt.

Metningspunktet var nokså fullt før jul, men de ansatte støtter opp og er
lojale mot de nye tiltakene. Rød beredskap gir en veldig forutsigbar
hverdag, dog intens.

God start. Blir selvsagt utfordrende hvis det blir mye fravær, da må
hjemmeskole vurderes. Inntil videre ser det ut til at dette går bra.

Spørsmål: leksefri, hva er rasjonale bak dette? God erfaring fra
hjemmeskoleperioden. Tanken var å gjøre det enklere for alle parter.
Først og fremst for lærerne, komplisert nok som det er i denne intense
perioden.

Økonomiplan
● Innsparingene på 3% i 2021 vil gå ut over kvaliteten.
● Kuttene er vanskelig å håndtere samtidig som vi har merutgifter i

forbindelse med korona. Vi har sett på områder hvor vi har muligheter for
innsparing (kopiering, lisenser/avtaler, ikke erstatte stillinger,
leirskolelærermidler, kurs m.m.) Hver for seg gir ikke områdene det
kuttes i dramatiske innsparinger, men samlet gir det oss litt mere
handlingsrom.

● Når det gjelder innsparinger framover tenker rektor at vi nå trenger alle
og enhver. Høsten 2021 går vi ned i elevtall, og da kan innsparinger
være å ikke erstatte ansatte som slutter og ikke sette inn vikarer i alle
permisjoner.

Kopiering, kan sikkert få ned kopieringskostnadene i vår digitale hverdag, så
potensial her, kommer til å være mer restriktive på dette punktet.

Har bestemt å si opp en del lisenser og abonnement som koster litt, f.eks.
Aftenposten JR, TV2 pakke, som en kan klare seg uten.

Ift stillinger, kan ikke miste noen akkurat nå. Trenger de vi har. Men det er
mulighet for innsparinger til høsten i og med at elevtallet går ned.

Kostnad til leirskole – har vært i dialog her. Har sett på muligheten til å gå ned til
3 dager fra 4 dager, men ikke så mye å spare da en fremdeles trenger
pedagogisk personell som koster. En evt. oppsigelse, er mulig, men klausul om å
dekke inn 50% av kostnaden det er å sende elevene om en avbestiller nå. Og da
måtte en uansett måtte organisere et alternativ. Vel så kostbar løsning.

Spes.ped og spesialbehov - Alle skolene i kommunen får like mye støtte, flat
tildeling. Smeaheia skole synes denne ordningen er skjev, da skolen har mange
elever med spesielle behov. Må kunne ta høyde for at det er forskjeller på
skolene.



Lekser - status
● Lekser har siden siste FAU-møte vært tema i 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.

● Per i dag har vi føringer på hvilke lekser som skal gis og hvor lang tid
man regner elevene skal bruke på de ulike trinn. 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 foreldreundersøkelse.

Mer motiverende og tilpasset. mer lystbetonte lekser. Lærerne ønsker faste
føringer. Men leksene skal være motiverende og relevante.

Ønsker å gjennomføre en foreldreundersøkelse, få innspill fra foreldrene, slik en
har gjort med elevene. En slik foreldreundersøkelse kommer.

Smågodt siste skoledag
● Elevrådet lurer de på om ikke det er på tide å øke summen de kan ha

med smågodt for siste skoledag før jul og sommer. De synes 25 kr er litt
lite, og det har vært samme sum veldig lenge.

● De har følgende forslag: Siste skoledag før jul og sommer kan elevene
ha med smågodt for inntil 40 kr og en liten flaske brus.

FAU synes det er ok med 40 kr, så endring foreslått av elevrådet støttes av FAU.
(Sandnes kulturskolen tillot smågodt for inntil 40kr og brus til julekos i desember)

3 Økonomiplan – oppfølging fra FAU?

● Angående kommunens innsparinger, burde vi ha sendt en melding fra
FAU til Kommunaldirektør Oppvekst Skole og uttrykt vår bekymring?

SU kom med en uttalelse på vegne av skolen i høst. Toget er gått, lar den
ligge.

Trond

4 Årshjulet for januar
● 17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede

og bidrar til konstituering.

Komitee på plass. Satser på møte mot slutten av januar, siste uken i januar (slik
at dette er på plass før neste FAU møte, 2.februar).

Har fått navnene på dem som er med for 7.klasse. Når det gjelder 6.klasse har
Marion fått inn 5 personer, så mangler kun 1 person her. Bør være overkommelig
å få på plass.

Tor: usikker fremtid, må se an fysisk 17.mai møte i slutten av januar, gjerne ikke
mulig å gjennomføre.

Blir uansett et møte, tar det digitalt om det fremdeles er restriksjoner knyttet til
Covid-19.

Marion



5 Annet?

Neste møte er 2.februar 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

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.

http://fug.no

