
Agenda FAU-møte, tirsdag 6.desember 2022 kl. 19.00- 21.00 

Oppmøte: Mediateket  
 
Deltakere: Asle Marius, Ingunn, Per Jan, RekTor, Kelly, Trine, Heidi, Ingrid 
 
 

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 Marianne Lie 
Skrudland 

mariannelie11@hotmail.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 Knut Tjosevik Knut.Tjosevik@skole.rogfk.no 

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 

 

Informasjon fra skolen  

2.1 Advent  

Bjørn Christian kjører adventssamlinger for hele skolen. Elevene får 

med seg vår egen adventskalender, sanger, filmer og julefortellinger. 

Han drar også desemberkoret i gang igjen etter lang pause pga. 

koronaen. Desemberkoret er et frivillig kortilbud til elevene fra 4.-

7.trinn. De skal opptre tirsdag 20.desember på Bystasjonen i Sandnes 

kl. 11.30 & 18.00 og på rådhuset samme dag kl. 10.00.   

Omvendt adventskalender. I uke 49 (5.- 9. desember) har vi 

aksjonsuke for hele skolen. Alle elevene skal i løpet av uka lage egne 

produkter som de kan ta med hjem, ha alternative lekser, ha 

"sponsorløp", evt. selge på f.eks julefrokost. Trinnene bestemmer selv 

hva de vil gjøre. I fjor fikk vi inn over 50.000 kroner! Innsamlingsside 

Smeaheia skole. Inntekter herfra går til trengende i Bangladesh. 
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2.2 Nasjonale prøver:  

Vi scorer godt på nasjonale prøver. I lesing, engelsk og regning scorer 

vi 51 poeng, over landsgjennomsnittet. Vi har færre elever på 

mestringsnivå 1 enn landssnittet.  

På 8. trinn har vi også gode resultater blant våre tidligere elever.  

Ledelsen har oppfølgingsmøte med 5. trinnslærerne 8. desember. 

Gjennomgang og analyse av resultater for NP 5. og 8. trinn i PLF-tid i 

januar/februar. 

 

2.3 Foreldre- og elevundersøkelsen 

Foreldre- og elevundersøkelsen er godt i gang med frist 10. desember. 

Resultatene er tilgjengelig fra 20. januar 2023. 

 

2. 4 Skoleruten 

Skole- og barnehageruta for 2022-2023 legger opp til første skoledag 

onsdag 16. august 2023 og siste skoledag torsdag 20. juni 2024. Skole- og 

barnehageruta tar hensyn til ønske fra foresatte om at skolene, SFO og 

kommunale barnehager har planleggingsdager på de samme dagene.  

Vår SFO har alltid ønsket to planleggingsdager i august, så skole og SFO er 

mer samkjørt og kan planlegge en best mulig mottakelse for våre elever. 

Derfor foreslår de tillitsvalgte ved Smeaheia skole at SFO tilsvarende 

skole og barnehage har planleggingsdager både 14. og 15. august.  

Skoleruten for Sandnesskolen behandles i SU 7. desember.   

  

2.5 Økonomiplan 2023-2026 

I uttalelsen fra samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole 15. november står 

det bl.a:  “Innsparinger over flere år gjør det krevende å oppfylle plikter og 

rettigheter vi har til å tilpasse undervisningen til alle elevene våre. ..Skolen 

vil derfor prioritere å bruke tilstrekkelig tid på hver enkelt elev på lag med 

foreldrene i alle fag, så de skal oppleve mestring og inkludering i 

skoleløpet….  

De mest skadelidende av kutt blir ofte elevene som trenger mest hjelp, 

bl.a. de som har krav på spesialundervisning og særskilt norskopplæring. 

Det følger ikke ressurser til elever som kommer midt i skoleåret, selv om 

de har omfattende behov for hjelp. Elever med rettigheter mister også 

timer, fordi det brenner og er mer akutte behov andre steder. Når vi i 

tillegg har hatt høyt fravær tærer det på de ansatte som er igjen. SFO 

opplever at de er underbemannet. Selv om elever har ressurser i 



skoledelen, mister de ofte ressursene på SFO. Oppsummert kan vi si at vår 

grunnbemanning fungerer når alle er på plass, men ikke tar tilstrekkelig 

høyde for fravær, sykdom og utfordringer som oppstår i løpet av 

skoleåret… 

De siste årene har vi registrert en økning i utfordrende atferd og uønskede 

hendelser, særlig blant de yngste. Både skole og på SFO har en høy 

rapporteringsgrad av avviksmeldinger. For å motvirke trenden kreves 

forebygging og tett oppfølging.” 

Skolen har de siste årene levert et negativt budsjett for å kunne tilby et trygt 

skolemiljø. 

2.6 Nærvær 

Sykefraværet hittil i år viser at Smeaheia skole totalt har et høyt 

sykefravær på 12 % hvorav 8 % er langtidsfravær. SFO har et fravær på 

14%. Fraværet for oktober måned er 9,1%. Vi fokuserer på 

korttidsfraværet som vi kan gjøre noe med. Det er viktig at alle får 

oppfølging, og at vi er gode kolleger. 

 

2.7 Rekruttering 

June Nilsen og Borgny Overskott Hemsen er akkurat tilsatt som 

kontaktlærere på hhv. 1. og 5. trinn. Vi er glade for å få de på plass! Ny 

utlysning ligger ute nå for å dekke langtidsfravær.   

 
3 

 
Årshjulet for desember 
  
Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for 
første møte i 17.mai komiteen (midt februar).  
Aksjon: Sende innkalling til første møte i februar. 
 
Ta årshjulet ut av agenda/referat og opprette eget dokument.  
  

 

 

 

Trine 

 

Ingrid 
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Oppfølging fra sist møte 
 
- Valg av vararepresentanter til FAU for SFO. 
 
- Foredrag i regi av FAU.  
 
 
 
 

 

 

Heidi 

Julie 

Teresa 
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Annet 

 



 
- Klubbkveld 

Kai Solheim og Trond Kjellevold (klubbkveldkontakter).  

Opplegget er modent for endring: 

Det fungerer bra 1-4 klasse, men færre deltakere fra storskolen. 

Ønsker skille mellom de minste og de største, med litt annet opplegg i siste del 

som treffer de eldste bedre. Dele arrangementet i to; 1-4 kl.  første 1 t 15 min, 

deretter 5-7 kl.. 

Forslag til program for de eldste: turneringer, musikk/sittegrupper, 

danseopplæring, matlaging, Kahoot, etc.. Høre om elevene har innspill til 

hvordan opplegget bør være. Sender ut spørreundersøkelse om klubbkveld i 

januar. Ønsker også å ansvarliggjøre klassene i forkant av klubbkveldene.  

Ønsker om påfyll med utstyr for aktiviteter, eks. 

bordtennisbord(sammenleggbart), hobbyartikler (perler ol.) 

Forslag til kommende klubbkveld i forhold til inkludering; gi et lodd til alle ved 

ankomst klubbkveld. Sponses produkter som selges, eks. pølser, kan disse gis ut 

gratis de gangene det er tilfellet. 

- Søknader  

Opprettet dokument over hvor man kan søke midler og hva man ønsker 

å søke på: 

Link: 

Ingunn søker på midler hos klubben.no 

 

- Budsjett  

Saver info om økonomi. FAU budsjettgjennomgang opprettes som ny 

post på agendaen. 

 

- Informasjon til klassekontakt 

Settes opp som eget punkt under årshjul til neste møte. Målet er å ha en 

god oppskrift klar ila. våren (info gis til nye klassekontakter juni). Trine 

har mye god dokumentasjon som legges til grunn for videre dialog. 

Kai 

Solheim & 

Trond 

Kjellevold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingunn 

 

Heidi 

 

Ingrid/ 

Trine 

 

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. 


