
 
 
 

FAU 2019/20 
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 3. desember 2019 kl. 19:30-21.00 
 
Tilstede: Trond, Tor, Kelly (vara 3.trinn), Gøril, Merete, Kjetil, Trine, Janne, Hans Georg(vara 7.trinn),  
 
Forfall: Anita, Lise 
 

Trinn Medlem 
 

e-mail Vara e-mail 

SFO Janne Kristin Frantzen    janne@frantz1.no Nina Osaland ninaosland@gmail.com 

1 Trond Kjellevoll (Nestleder, vara 
KFU) 

trondkjellevoll@gmail.com Julie Teresa Rege Olsen julieteresaolsen@gmail.com 

2 Kjetil Øgreid (Kasserer)   kjetil.ogreid@akerbp.com Eirik Leiros eleiros@hotmail.com 

3 Lise Carina Kristiansen (SU)  lise@egelandauto.no Kelly Le tungtruc76@yahoo.no 

4 Trine Ragde (Leder)/(SU)  trineragde@yahoo.no Catrine Klubnes    catrine.hagan@gmail.com 

5 Merete Jensen Sunnarvik 
(Klubbkveldkontakt)   

merete.jensen@gmail.com Marion Tveiten marion_tveiten@hotmail.com 

6 Gøril Monsen (KFU)  goril@lyse.net Normann Oftedal    nofti74@gmail.com 

7 Anita Aase (SMU)forfall anita@familienaase.no Hans Georg Jelsa hgjelsa@hotmail.com 
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SAK Aksjon 

1 Åpning og godkjenning av agenda (Trine) 
● Referat og agenda ble godkjent 

 

 

2 Info fra skolen (Tor) 

• En bra oppstart på 2020 og en er allerede godt i gang med det nye året.  
Tove Frantzen øker sin stilling med 50%, da hun slutter som politiker. 3. trinn får derfor 2 kontaktlærere i hver klasse. 
Tove skal jobbe med Maria i 3B mens Ingunn og Kristina deler 3A. 
Eline Birkedal er tilsatt i 100% vikariat (på 4., 6. og 7. trinn) og Line Elise Lende i 30 % vikariat (på 4., 5. og 6. trinn) 

• Byggearbeidene rundt ØsterHus Arena er over. Lite sår i naturen og ting er tatt tilbake på en tilfredsstillende måte. 
• Resultater på Omvendt Adventskalender ble 11.789 kr. I fjor var resultatet 18.303 kroner 
• Foreldreundersøkelsen endte med en besvarelse på 71%. Elevundersøkelsen er gjennomført for 5., 6. og 7. trinn, her 

har en oppnådd en 95% besvarelse. Resultatene gjennomgås på neste FAU. 
• Oppfølging av faktor 10/medarbeiderundersøkelsen. Vi scorer bra og vil framover klargjøre en handlingsplan hvor hele 

personalet involveres. Vi jobber med faktorer vi er fornøyde med (Fleksibilitetsvilje og Prososial motivasjon) og faktorer 
vi vil bli bedre på (Mestringstro Relevant kompetanseutvikling). 

• Utendørs overvåkingskamera kom på plass før jul. Det vil kun overvåke etter skoletid og utendørs. 
• Montering av 2 veis talevarselsanlegg starter i januar og vil komme på plass til 1. april. 
• Refleksaksjonen avsluttes 7. februar. 
• Tar i bruk av Transponder (elektronisk meldebok) i løpet av januar. Vil bedre kommunikasjon mellom skole og hjem. 

Skolen ønsker å anskaffe en hjertestarter – er dette noe FAU kan sponse? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Årshjulet for Januar 
● Dato for første møte i 17.mai komiteen 08/01. Innkalling er sendt. 

 

5 Annet 

• Gjennomgang av rollen til FAU, SU og KFU (Det er en forespørsel fra KFU)  
Kommunalt foreldreutvalg, (KFU) ønsker en tilbakemelding fra FAU om en har innspill til erfaring/endring/opplæring og 
om oppgaven er ivaretatt. Tema ble diskutert og enkelte innspill ble gitt i forhold til informasjonsskjema. 
 

 
 
 
Gøril melder 
tilbake tema som 
ble tatt opp 

https://www.minskole.no/smeaheia/artikkel/275519


 
 
 

 

• Skolefotografering  
Spørsmål i forhold til nye aktør inn på markedet.  Legger den inn årshjulet for mars for diskusjon da 
 
 

• FAU støtter hjertestarter, Tor henter inn priser. Vurdere også om dette kan søkes om midler i denne forbindelse. 
 
 

• Søknad om midler 
Kjetil utarbeider en felles liste  (excel-ark) som vi kan fylle ut med kjente muligheter og søknadsfrister. Denne kan linkes 
fra Facebook 

 

 
 
Janne legge det 
inn i årshjulet 
 
Tor sjekker priser 
 
 
 
Kjetil legger til 
rette en oversikt 
for utfylling 



 
 
 

Årshjul i FAU 2019/2020 

September 

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)  
*Årshjul 
*Økonomi  
*Foredrag i regi av FAU? 
*Maling av ballbingen  
*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 
*Søke Elevfondet om midler (Elevrådet må søke, men FAU kan veilede). Søknad ved skoleårets start, "førstemann til mølla" - bør 
lage søknaden klar før sommerferien. https://elev.no/vi-tilbyr/eo-fondet/ 

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 neste skoleår (tilpasset ferier): 3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Desember, 7. Januar, 4.Februar, 

3.Mars, 31.Mars, 5.Mai, 2.Juni 

 

http://fug.no/

