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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 11.11.20. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Digitalt   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere +  Marianne Sagen 

Skadsem 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Sissel Liebich, Christine Utkilen, Svein Arild Skjæveland, Anne Husevåg, Christian 

Rott, Ståle Berg Lønseth og Merete Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole) 

SAK   

2020/11-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Innkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Oppsummering fra SU-møte (Merete)  

• Erfaring fra sikkerhetsdagen 15. okt. (Christian) 

• Status organisering Parkeringsvakter inkl. FAU desember (Christine) 

• Gjennomføring av digitalt stormøte 25.11 (Sissel) 

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

• Annet  

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2020/11-02 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker. 

Vedtak: Intet vedtak fattet 

 

2020/11-03 Skolens tilbakemelding: 

• Korona: skolen er fortsatt i gul sone. Innebærer tilnærmet lik drift, men sørger 

for klassevise kohorter. Dette må også gjennomføres på SFO inkl. 3.+4. trinn.  

Voksne må av og til gå mellom kohorter, men bestrebes til et minimum. 

Lærere har bundet tid til skolen. Anbefaling nå er at alt som kan gjøres 

hjemmefra tas derfra. De som tar kollektivt skal forsøke å dra utenom rush-tid. 

Klasserom brukes for samhandling ellers brukes digitale muligheter. 

Hvis smitteutbrudd (foreldre, ansatte, elever) – tar kommuneovelegen direkte 

kontakt med rektor. Avgjørelser gjøres av kommuneoverlegen hvis noen skal 

settes i isolasjon eller karantene. Forberedelse for hjemmeskole fra dag én hvis 

nødvendig. 

Kommunikasjon ligger klart hvis det skulle bli nødvendig. 

• Innflytting i brakkerigg ikke foretatt enda. Inventar må på plass før flytting kan 

skje. Planlagt innflytting uke 47.  

• Skolens økonomi ligger på et underforbruk på 25KNOK på siste rapport og ser 

ut til å være der skolen vil komme ut ved årets slutt. 

• Skolegården: midler følger med for å asfaltere størsteparten av skolegården 

etter arbeid i skolegården (brakkerigg, brudd i strøm osv.).  

• Foreldreundersøkelsen er ute og svarprosenten er oppe i 53%.  

• Resultat for nasjonale prøver for 5. klasse har kommet med gode resultater (se 

skoleporten.no for mer informasjon). Mer informasjon kommer når skolen har 

fått analysert tallmaterialet. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 
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2020/11-04 Oppsummering fra SU-møtene 

Avvik på miljørettet helsevern oppdatering som da fortsatt ikke var lukket. 

Anbefaling av midler fra regjeringen 1MNOK  tildelt Stangeland skole – hovedsaklig 

gå til utbedring toaletter og bøker til skolebiblioteket og ustyr til gymsalen. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2020/11-05 Erfaring fra  Sikkerhetsdagen 15. okt   

Grunnet sykdom klarte ikke Sykkelzentrum å stille. 

Det var betydelig mer feil enn tidligere år (bremser, lys, refleks). 

7. klasse være på leirskole, men har hatt 2 tidligere år i ordningen. 

Ble sponset av reflekser av Trygg Trafikk. 

God gjennomføring. Ønsker at Sykkelzentrum og Gunn Rita stiller til neste år. 

Vedtak: Saken tas til informasjon og gjennomføres også til neste år.  

 

2020/11-06 Status organisering Parkeringsvakter inkl. FAU desember 

Fram til nå er det 1. klasse som har stått med minimalt med utsendelse av påminnelser.  

Kritisk i krysset Folkvordveien og Welhavens vei – mange barn kommer fort og bilene 

sjekker spesielt for andre biler og «glemmer» litt ut barn på fortauet.  

FAU 21. + 22. desember: 

Sissel + Christian mandag 21. desember 

Anne + Christine tirsdag 22. desember 

Vedtak: Christine gir beskjed til Geir slik at påminnelse blir sendt ut via 

Tranporder.  

Svein sjekker ut lav belysning som er lovt av kommunen. 

Påminnelse legges ut på FB og nettsiden om refleks og god ferdsel i trafikken 

(Christine). 

 

2020/11-07 

 

Gjennomføring av digitalt stormøte 25.11 20:00-21:00 

Sissel og Merete har vært i kontakt med kursholderen og det første digitale stormøtet 

er klart. Møtet blir avholdt via Zoom med opptil 300 påmeldte (per pålogging). 

Fordelen er at flere vil kanskje ha mulighet til å delta, da man kan være pålogget 

hjemmefra. Avholdes kl.20 for at flere har sjans til å være med.  

Det blir sendt ut ranselpost og påminnelse på Transponder (anbefaling å legge lenke ut 

på Transponder for å sende over til sin egen PC per e-post, hvor man burde se selve 

møtet). Lenke blir lagt ut på nettsiden. 

Vi foreslår at det lages en Questback slik at vi får høre hvordan dette digitale møtet ble 

opplevd.  

Vedtak: Ranselpost, Transponder, FB arrangement, FB info forberedes og lenke 

legges til slutt på hjemmeside for pålogging (Sissel, Merete, Geir). 

Anne lager forslag til Questback, som kan sendes med info på hjemmesiden. 

 

2020/11-08 

 

Ansvarslister, årskalender 2020/2021, møtekalender. 

Anne Husevåg nytt FAU-medlem. Med på sykkelsikkerhetsdagen samt medhjelper på 

andre aktiviteter. 

Vedtak: Ses oppdatert liste. Merete legger ut på nettsiden.  

 

 • Annet 

Avvik på miljørettet helsevern er betinget lukket. Se oppdatering FAU sine FB 

sider. I planene for lukking av enkelte avvik er det foreslått å bruke 

fuktavtrekk. Det testes nå med 2 fuktavtrekk for å se at dette fungerer og 

implementeres i områdene hvis tiltakene får effekt. 

 

Økonomiplan vil bli behandlet til formannskapet 23.11. 

Kommunisert den 13.11. 
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• Neste dato 2020/2021:  

• Årsmøte med FAU 27.08.2020  (avholdt) 

 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 20. august 2020 (avholdt) 

• Torsdag 24. sept 2020 (avholdt) 

• Onsdag 11. nov 2020 (avholdt) 

• 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 


