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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 20.08.20. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Lærerværelset   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + Marianne Sagen 

Skadsem, Christian Rott 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Sissel Liebich, Christine Utkilen, Svein Arild Skjæveland, Ståle Berg Lønseth, 

Merete Fagernes-Turpin, Marianne Sagen Skadsem 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole) 

SAK   

2020/08-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Innkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Oppsummering fra SU-møte (Christian) 

• Utbygging ved Østerhustomten - trafikksikkerhet (Christine) 

• FAU Introduksjonsmøtet 27.08 (Merete) 

• Nye FAU medlemmer (Alle) 

• Organisering Parkeringsvakter (Christine) 

• Oppdatering Mulighetsstudie Stangeland skole (Merete) 

• Oppdatering avvik Miljørettet helsevern (Merete) 

• Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2020/2021 (Merete) 

 

• Annet  

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2020/08-02 INNKOMNE SAKER: 

Ingen innkomne saker. 

Vedtak: Intet vedtak 

 

2020/08-03 Skolens tilbakemelding: 

• Rektor tilbake etter sykdom. 

• Utlysning av ny avdelingsleder blir utsatt til helsesituasjon av annen 

avdelingsleder er avklart. 

• Mer involvering av SFO leder og støtte i enkeltsaker av fagstab i kommunen. 

• Skolen går økonomisk i balanse. 

• 82 nye første klassinger – fordelt i 6 grupper (se forrige referat). 

• 9 nyansatte og funnet seg godt til rette. 

• 1. klasseforeldre kjører ungene til skolen, som FAU vil ta opp i FAU-møtet. 

• Brakkene kommer når byggetillatelsen foreligger. Inngjerding starter mandag. 

• Mister mye av uteareal, men friminutter er satt til ulike tider for å minste 

ansamling. 

• Fortsatt gul beredskap. Svømming blir gjenopptatt når ny hall på Austrått er 

tilgjengelig. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2020/08-04 Oppsummering fra SU-møtene 

Ingen møter siden forrige FAU-møte.  

 

Vedtak: Intet vedtak. 
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2020/08-05 Utbygging ved Østerhustomten - trafikksikkerhet  

Skolen anses ikke som nabo og må derfor ikke varsles selv  

Utkjørsel ligger på samme sted og skal inn og ut av området før skolestart og inn til 

kl.15. 

E-post til xxx i kommunen. Venter fortsatt på svar. 

Christine følger opp og sjekker med Østerhus om de kan holde vakt under utbyging. 

Vedtak: Christine følger opp og informerer FAU. 

Opprettholder parkeringsvakt i krysset for dette skoleåret. 

 

2020/08-06 FAU Introduksjonsmøte 27.08  

Avholdes i gymsalen kl.18. 

Geir setter ut stoler.  

Presentasjon av FAU-medlemmer på slutten. 

Risiko vurdering ved arrangementer følges og Svein Arild er ansvarlig for at 

smittevern ivaretas. 

Ranselpost sendes på mandag, legge inn regler for smittesvern. 

Alle må registeres og Ståle. 

 

Vedtak: Merete presenter. Svein Arild er Smittevernsansvarlig. Ståle registrerer 

alle deltakere. Merete lager ranselpost for utsendelse. 

 

2020/08-07 Nye FAU-medlemmer  

Blir oppfordret på Informasjonsmøtet 

Eventuelt sende informasjon til 1. klassingene etter å ha sett respons.  

Vedtak: FAU ønsker fortrinnvis 2 nye medlemmer fra 1. klasse. 

 

2020/08-08 Organisering Parkeringsvakter 

Må få liste på alle FAU-hovedkontakter, slik at vi har dette klart for å forberede 

parkeringsvakt.  

Resten gjennomgås ved neste møte. 

Vedtak: Skolen sørger for at vi får FAU hovedkontakt for å kunne kommunisere. 

Resten blir vurdert ved neste møte. 

Geir sjekker om det er mulig å sende påminnelse i Transporder. Ellers får 

klassekontaktene dette ansvaret. 

 

2020/08-09 

 

Oppdatering Mulighetsstudie Stangeland skole 

- Mulighetsstudie Stangeland skole 

Se detaljer FB side om kommuns vedtak.  

- FAU følger opp at dette blir gjennomført med Sandnes Eiendom. 

- Områdeutvalget bes sjekkes når reguleringen av Trones vil skje. 

 

Vedtak: Merete holder FAU oppdatert på sakens fremdrift. 

 

 

2020/08-10 

 

Oppdatering avvik Miljørettet helsevern 

Sandes Eiendom har sendt til informasjon til sekretariatet i kommunen for å melde at 

avvikene er lukket. 

Skolen har besvart at de anser dette som ikke lukket. 

FAU har kontaktet kommuneoverlegen for videre behandling, da det kun er de som 

kan lukke avvik.  

 

Vedtak: Merete holder FAU oppdatert på sakens fremdrift. 

 

 

2020/08-11 

 

Ansvarslister, årskalender 2020/2021, møtekalender. 

Utsatt stormøte planlagt på høsten velger FAU ikke å gjennomføre. 

Vi velger derfor å vente til vanlig gjennomføring i feb/mars 2021. 
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Vedtak: Merete endrer og oppdaterer. Legges ut ved skolestart. 

 • Annet 

 

• Neste dato 2020/2021:  

• Årsmøte med FAU 27.08.2020  

 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 20. august 2020 

• Torsdag 24. sept 2020 

• Onsdag 11. nov 2020 

• Onsdag 17. feb 2021 

• Onsdag 14. april 2021 

• Torsdag 10. juni 2021 

I utgangspunktet er tidspunktet satt til 20:00-21:30, men vil bli vurdert fremover. 

FAU-møtene vil også kunne flyttes 

 

 

Merete Fagernes-Turpin 

 
FAU leder ved Stangeland Skole 

Mobil: 95797706 


