
Referat FAU-møte 09.03.2021

Referat FAU-møte, tirsdag 9. mars 2021 kl. 19.00- 20.00

Til stede: Åshild Hals Stene, Mari Mæland, Trond Kjellevoll, Hanne Linn Norland, Kelly Le (vara), Sara
Solheim, Erik Sund

Meldt fravær: Lise Carina Kristiansen og Marion Tveiten

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. Status tilsetting og neste skoleår

3 lærere ansatt fra neste skoleår
-       Linda Ness (Kontaktlærer 1.trinn)
-       Blanka Nyronning-Jurowicz (Kontaktlærer 4.trinn)
-       Yasmin Nagel (nå student og vikar på skolen)
-       En lærer til rekrutteres i disse dager

Lærere tilsettes fordi 2 lærere slutter, og flere lærere tar permisjon og
videreutdanning.

2. På SU 10.03 tar vi opp Budsjett 2021 og Resultatvurdering 2020 (se vedlegg)

Rektor legger opp til et merforbruk på ca 800 000 i budsjettet for å sikre et
forsvarlig tilbud til elevene. Rådmannen har sagt at overskuddet i kommunen
ikke skal brukes til skole eller andre områder. Budsjettet skal diskuteres i SU
onsdag 10. mars. Rektor vil søke om at dokumenterte avvik brukt til elever med

RekTor
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rettigheter og elever med utfordringer ettergis i perioderapport, slik at
overskridelse i år ikke skal gå ut over neste år.

3. Skolen jobber med faggrupper:  1.Utv.matematikk 2.Engelsk 3.Digital
kompetanse 4.Elevmedvirkning. 5.Friminutt

Målet er å spisse kompetansen og bli bedre i disse emnene.

4. Ny mal for utviklingssamtaler (Se vedlegg)

Vil ha mer fokus på kartleggingsprøver.

Med å ta inn spørsmål om eleven har det trygt og godt på skolen, vil en kunne
kartlegge lettere, ha et grunnlag å ta tak i ift skolemiljø.

Innspill fra Lise: Det tredje spørsmålet om eleven har det trygt og godt på skolen,
synes jeg er formulert ledende og veldig sort/hvitt. Veldig lett for eleven å bare
svare ja her. Kan man formulerer dette annerledes? Rektor skal ta dette med seg
videre.
 
5. Skolen jobber med fagfornyelsen. Akkurat nå jobber vi med overordnet del,
kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Aktuelt tema er rasisme

Ser at skolen har fått en mer og mer variert elevmasse, og det er bra. Med mer
ulikhet blant elevene er rasimse er naturlig tema å ta opp.

6. Kapittel 9A. Vi har gjennomgått med hele personalet vår praksis for håndtering
av kapittel 9A-saker og hvordan vi jobber med aktivitetsplaner.

Kapitel 9A - Hvordan vi håndterer mobbing. Har en sak inne hos statsforvalteren
nå. Skolen har nulltoleranse ift. mobbing, men har ikke klart å unngå saker. Det
viktigste for skolen er at elevene har det trygt og godt på skolen.

7. Lekser – respons fra foreldre etter involvering

Det kom inn 222 svar, som er veldig bra. Ettersom Tor ikke kunne presentere
dette i møtet (tekniske problemer), sender han ut en oppsummering etter hvert.

Skal vi ha lesker:
72% Ja
28% nei

Trenden - de fleste syntes å være for lekser. De fleste mener det er viktig at
eleven lærer å ta ansvar, bli disiplinerte. Det er viktig med relevante lekser.

De som svarer nei, ønsker typisk at det gjøres mer på skolen, evt lenger
skoledag. De rapporterer at elevene er slitne etter skolen og travelt med andre
aktiviteter.

Flertallet mener 15-30 min virker å være passe. Noen mener mindre/mer.

For mye lekser? 60% mener det er «passe»

75% mener leksene er tilpasset elevene.

Resultatene fra undersøkelsen tas med videre og gir mer tyngde i diskusjonen
videre.
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8. Klasse 1B vant refleksaksjonen!

2500kr i premie. FAU må følge opp mot lærerne, minne dem på å sjekke hva
klassen trenger/har lyst på.

9. Medarbeidersamtaler gjennomført i februar

10. Mangfold

Jobber med mangfold og menneskeverd nå.

+ kort COVID status: Ift siste oppdatering fra statsministeren, jobber videre på
gult som før.

3 Årshjulet for mars

Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering

- 23.02.21- Første møte avholdt og 17.mai komite 2021 konstituert
(medlemmer og oppgaver under). 

- 24.02.21 - 17.mai komiteen i Sandnes kommune sendte ut informasjon
til bydelene med oppfordring om å ta utgangspunkt i dagens
smittevernregler, og vurdere hva som kan være aktuelt å gjennomføre
med samme regler som nå (Plan A i tabellen under), og tenke alternativ
plan B og C.  

o Alternativ C ser vi som veldig lite sannsynlig.  
o Når det gjelder plan B - vi prøver å være kreative i stedet for å

tenke at alt skal avlyses. F.eks.  Utdeling av aktivitetsopplegg
m/godteri i hvert hjem? Strømming av film på selve dagen der
ungene tidligere har filmet seg selv på skolen? Be
klassekontaktene sørge for samlinger klassevis eller i mindre
grupper? Her er det bare å komme med gode forslag fra FAU
også. 

- 01.03.21 - Søknad om støtte til 17. mai for Smeaheia sendt til
kommunen.  

- 13.04.21 - Neste møte i 17.mai komiteen. Da vet vi mer om hvilken plan
vi går for, og så er det bare å hive seg rundt. 

- Slutten av April: Sandnes kommune lokale forskrifter som sier at alle
arrangement som har 10 eller flere deltagere må meldes inn i et skjema
på Sandnes kommune nettsider. Vi er bedt om å vente med å melde inn
arrangementet til slutten av april når en vet mer om gjeldene
smittevernregler/forskrifter som gjelder for 17. mai.

Plan B Plan A Plan C

Strengere
Covid-regler Dagens Covid-regler

Lettere
Covid-regle

r

 

Arrangementer innendørs uten faste,
tilviste plasser

● Inntil 10 personer.
● Inntil 50 personer på

innendørs idrettsarrangement
for utøvere under 20 år som
tilhører idrettslag i samme
kommune.

 

 Arrangementer innendørs med faste,
tilviste plasser  
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·       Inntil 100 personer

 
Arrangementer utendørs uten faste,
tilviste plasser

·         Inntil 200 personer
 

 

Arrangementer utendørs med faste,
tilviste sitteplasser

·         Inntil 600 personer, i grupper på
inntil 200 personer (forutsetter minst 2
meters avstand mellom gruppene)

 

17.mai komiteen 2021:
Tom Ryen - Leder
Rune Myklebust - Kasserer/ HMS ansvarlig 
Kirsti Brakestad - Gevinster/lodd 
Erik Sund - Rigging/rydding 
Fredrik Kvien - Aktiviteter 
Ingrid Williamson - Aktiviteter 
Margot Folkvord - Kiosk/kafé
Anne Jorunn Nattland Kiosk/kafé 
Karin Abreu evt.Pedro Andre - Rigging/rydding 
Tone Bjørnevoll Gevinster/lodd 
Evy Boganes - Kiosk/kafé
Marion Tveiten - Sekretær, skilter, pynt

www.sandnes.kommune.no/17mai

I år gjelder det å tenke kreativt, finne gode løsninger for den situasjonen vi ender
opp med.

Innspill fra Åshild: App, «Fotspor», som evt brukes, digital natursti. Her skal man
besøke anviste steder og så får du oppgaver.

Evaluering i forhold til leverandør av skolefotografering (dekket på forrige møte)

4 Annet?

Digitalt foreldremøte/FAU foredrag i regi av Sørbø FAU (ref. mail fra Tor)

Sørbø Fau møte denne uken. Tor har meldt inn vår interesse.

Oppfølging fra agendapunkt fra forrige møte:
- Savner lekseplan for småtrinnet, i hvert fall 1-2.klasse. Tor tar det med

seg.
- Leksebingo 5.klasse. Skeptisk til kvaliteten der, litt for mye valgfrihet til

valg av lekser. Velger fort de enkleste løsningene. Starter med å ta det
opp med kontaktlærer.

Ny avtale med Microsoft
Sandnes kommune inngikk etter vinterferien en ny avtale med Microsoft. Dette
har skapt litt tekniske utfordringer som det jobbes med å ordne opp i.

Neste møte er 13.april 2021.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sandnes.kommune.no%2F17mai&data=04%7C01%7CKjetil.ogreid%40akerbp.com%7C3303b148c02143b297ae08d8d90f4f92%7C3b7e417083484aa4bfae06a3e1867469%7C0%7C0%7C637498007483655771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SyZjEaR5AE62XRknRDmhR62iB8COVE2FT1%2Fs8qODRKY%3D&reserved=0
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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

