
FAU 2020/21
Referat FAU-møte, tirsdag 29. September 2020 kl. 19.00- 21.00
Referent: Mari Vie Mæland

Til stede: Åshild Hals Stene, Mari Vie Mæland, Hanne Linn Norland, Marion Tveiten, Trond
Kjellevoll, Erik Sund, Tor Isne
Fraværende: Lise Carina Kristiansen
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SAK Ansvarli
g

1 Åpning og godkjenning av agenda Mari

2 Info fra skolen (Tor) 
 

● Covid-19: Det har vært krevende å dekke opp sykefravær,
Tillitsvalgt, verneombud og rektor er bekymret for lærernes helse.
Det har vært utfordrende å gi elever med rettigheter fullverdig
tilbud, og det har vært krevende med friminutt når trinnene ikke
kan blandes og uteområdet er begrenset
pga. oppgradering. Derfor har verneombud, tillitsvalgte og rektor
har utformet vi Intern beredskapsplan for Smeaheia skole, rektor
har imøtekommet ønsket om mer “slakk” og åpnet opp for mer tid
til trinnarbeid og eget arbeid i noen fellestider. På SFO har alle
jobbet hardt med redusert bemanning. Skolen har opprettet egen
link med informasjon om koronasituasjonen på Classroom.

Det har vært krevende og i perioder har det vært mye fravær
(grunnet egen sykdom og/eller syke barn). Men har gått
forbausende bra. Totalen er ikke ulik vanlig høst. Virker som om
det flater seg ut nå. Men skolen har laget en beredskapsplan om
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det skulle bli verre. Her har en sett på ulike scenario og laget en
plan deretter. Plan A (en lærer vekke fra trinnet), Plan B (to lærere
vekke fra trinnet) og Plan C (hjemmeskole). Hvert trinn/klasse har
laget egen beredskapsplan. Skjermer de minste (ift. hjemmeskole)
og sender først hjem de eldste om dette skulle bli aktuelt. Positivt
er det at vi har blitt gode på digital skolehverdag. Ved å ha egne
kohorter for klassene, med dedikerte soner i skolegården, har en
også mer kontroll egne klasser. Det virker også som om dette har
ført til mindre konflikt. Så går veldig bra.

● Nasjonale prøver gjennomført på 5. trinn. Bare å vente og se nå.

● Vennskapsuke gjennomført i uke 38 og det har gått veldig bra.
Fadderne har sendt brev. Har organisert leker og aktiviteter for å
styrke det sosiale.

● Hjertesone åpnes torsdag 1. oktober. Rektor bruker
calling-anlegget for å åpne skolegården og Hjertesonen i 1.økt.
Hvert trinn får tildelt en time hver til å teste ut skolegårdens
lekeapparater, og velger tidspunkt for hjertesone-vandring i
følgende skjema

 
● Foreldremøter er gjennomført med fokus på bl.a. ny læreplan,

satsinger dette skoleåret, trygt og godt skolemiljø (Kapittel 9A) og
medskaping blant elevene. Godt mottatt, god informasjon. Kan
vurdere å fortsette med introduksjonsvideo fra administrasjonen
også i normale omstendigheter.

● Elev- og foreldreundersøkelsen åpner 12. oktober og varer til 1.
november. Dette er en måned tidligere enn i fjor. November kan
være en tung måned så har derfor valgt å starte i oktober i år. FAU
kan være med å påvirke valg av spørsmål, men enige om at vi
bruker de samme spørsmålene som i fjor. Kan da sammenligne
evt fremgang ift. 2019.

● Refleksaksjonen starter etter høstferien. Oppfordrer at foreldre til
å hjelpe å sette fokus på refleks og synlighet i mørket. Skolen har
mottatt 400 reflekser fra sykkelaksjonen (Gunn Rita Dahles
prosjekt). FAU pleier å sponse premie på 2500-3000 kroner. I fjor
var det en 6.klasse som vant. Da ble premien brukt til pizza. Blir
vanligvis brukt til nye leker etc om en av klassene i småtrinnet
vinner.

● 1 lærerstilling lyst ut for lærer (3a) som går ut i
mammapermisjon. Får vikar inn fra 1.november.

● Lekser. Etter Korona – perioden i vår opplevde mange at det var
fint med leksefri. Vi vil i høst sette av tid i FAU, elevråd og i
personalet til vurdering av hvordan skolen skal stille seg til lekser?

● Smartklokker – har fått en henvendelse på dette temaet. Det er
ikke lov å bruke smarttelefoner eller digitale enheter på skolen
(ordensreglementet). Men er informert om at smartklokker har en
skolefunksjon, slik at den er inaktiv i en gitt tidsperiode
(skoletiden). Er dermed innafor om en har en slik funksjon aktivert,
og klokken ikke blir brukt i skoletiden. Er ikke forbudt å ha med,
men forbudt å bruke.

 
3 Konstituering av nytt FAU - bli enige om kabalen



 
Enighet om nytt styre, med et unntak. Mangler en representant ettersom
at Catrine H Klubnes (5.klasse) informerte oss i dag om at hun dessverre
måtte trekke seg. Satser på at ny representant kan ta den rollen som står
ledig (SMU). Her er det snakk om tre møter i året. Første møtet skal
avholdes 14.oktober (utsatt fra 2.september). Om SMU representant er
på plass til da, må vi stille med «vara».

● Leder (Trond Kjellevoll)
● Nestleder (Erik Sund)
● Sekretær (Mari Mæland)
● Kasserer (Hanne Linn Norland)
● KFU (kommunalt foreldreutvalg) (Åshild H. Stene)
● SU (samarbeidsutvalg) (Lise Carina Kristiansen)
● SMU (skolemiljøutvalg) (5.klasse rep?)
● Klubbkveldkontakt (Marion Tveiten)
● 17.mai komité kontakt (Marion Tveiten)

Alle

3 Årshjulet for September/Oktober

● Økonomi: Hanne Linn har fått en gjennomgang av Kjetil. Har vært
i banken, og har nå de signaturene som trengs for å få de
tilgangene som trengs.

o 46 000 på konto. Dette er ift tidligere kasserer et dårlig år.
Dette skyldes bortfall av inntekter fra 17.mai. Det pleier å
ligge på 70-80 000kr.

o Klassekontakter kan søke om 500kr fra FAU til
klassekassen (ved å sende mail til kasserer) – ref. pkt
under ang. informasjon til foreldrekontaktene

● Oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike
tidsfrister (Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen)

● Fått tilgang til oversikt over hvor man kan søke fra tidl.
kasserer

● Søke til skolens teaterforestilling skoleåret 2021/22
● Pleier å organisere en teaterforestilling hvert tredje år.

Planleggingen er nå i gang for ny forestilling, dette
inkluderer planlegging ift innkjøp av utstyr etc. Kan da
søke om støtte fra

▪ FAU
▪ SR bank /Sparebankstiftelsen
▪ BUBS (elevene kan søke)

● Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (timing?)
● FAU-representant og rektor har pleid å avholde møte med

klassekontaktene. I år går vi for en enklere løsning,
enighet om å sende ut en informasjonsmail (Marion).
Denne skal

▪ minne dem på valg av representanter til 17.mai
komite (6. og 7. klasse som har representanter her
– sitter i to år). Få oversikt over hvem som sitter i
17.mai komiteen



▪ informere dem om mulighet til å søke om 500kr fra
FAU til klassekassen (ref. pkt over)

▪ inneholde presentasjonen som ble brukt i fjor (fra
tidligere leder - Trine)

● Ble diskutert at et slik informasjonsmøte for
foreldrekontaktene bør avholdes på våren

● Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser. Skolen informerte at de
allerede har reflekser på plass.

4 Annet

● Facebook-gruppe for FAU - alle skal være lagt til her. Passe på å
legge til ny representant og varaer som kommer etter hvert.
Hensikten var å kunne diskutere evt saker der, istedenfor for å
sende mail frem og tilbake. Kan også bruke som til å minne om
møte når det nærmer seg.

● Oversikt over hvem som er klassekontakter i de ulike klassene.
Det er laget en oversikt. Ingeborg Kristine (Stine) Kvål i
administrasjonen har denne oversikten.

● Det må ordnes vara for alle representantene. Å være vara
innebærer at man sitter som vara i to år, så går inn i styret for to
år. Starter med å be klassekontaktene legge ut forespørsel via
sine kanaler (Spond)

● Trenger vara til
▪ SFO - Utfordring knyttet til vara i SFO. Vara her kan

gå av etter to år.
▪ 1.klasse
▪ 3.klasse
▪ 5.klasse
▪ 6.klasse – burde være greit å finne vara.
▪ 7.klasse – her er Lene Brekke meldt som mulig

vara

● Google Disk – Gjennomgang av tilganger. Legge til nye
medlemmer og slette tidligere medlemmer (Trond)

● Økonomiplan – rådmannens forslag til budsjett.
● SU /FAU kan uttale seg (via KFU)
● Ligger an til innsparinger. For skolene, tilsvarende minst ett

lærerårsverk per skole. Må finne innsparingsmuligheter. Et
eksempel vil være reisestopp – kurs i andre byer etc.

● Møter fremover
● Enighet om å møtes på skolen fremover, men å alltid ha

«Meet» mulighet i bakhånd om noen ikke kan delta fysisk.
● Enighet om å starte kl.19 (har tidligere vært 19:30). Har da

litt å gå på dersom møtene skulle vare litt.

Oppsummert - Aksjoner
- Få tak i oversikt over klassekontakter og dele med FAU (Mari)



- Be klassekontaktene for 5.trinn legge ut forespørsel om representant for trinnet
(Trond)

- Be klassekontakter legge ut forespørsel om vararepresentanter på sine trinn
o SFO – via 1.klasse (Mari)
o 1.klasse (Mari)
o 3. klasse (Hanne Linn)
o 5.klasse (Trond)
o 6.klasse (Marion)
o 7.klasse (Erik sjekker med Lene)

- Gjennomgang av tilganger til Google Disk (Trond)
- Innkalling til de neste møtene (Mari)

Årshjul i FAU 2019/2020

September

*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

