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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 14.04.2021. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Digitalt   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere Anne Husevåg  

Tilstede fra 

FAU: 

Sissel Liebich, Christine Utkilen, Svein Arild Skjæveland, Christian Rott, Ståle Berg 

Lønseth, Marianne Sagen Skadsem og Merete Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole) – gikk fra møtet etter sak 2021/04-04 

SAK   

2021/04-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Innkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Oppsummering fra SU-møte (Christian)  

• Satsning «hvordan ferdes i trafikken» med Trygg Trafikk (Christine)  

• 17. mai - (Geir/Merete) 

• Dugnad 11. mai (Christine) 

• Besøksdag 1. klassingene (Merete) 

• Annet:. 

- Tiltaksmidler 

- Digitalt møte: Foreldrerollen i koronatiden – oppsummering. 

- Sommeravslutning klassevis 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2021/04-02 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker. 

Vedtak: Intet vedtak fattet 

 

2021/04-03 Skolens tilbakemelding: 

• Korona: I helgen var en elev i 1. klasse nærkontakt med en smittet person. 

Eleven ble satt i karantene og andre medelever ble satt i ventekarantene. De 

som satt i ventekarantene måtte avvente svar på test av eleven. Fagstaben 

støttet opp og kommunikasjon ble sendt via Transponder. Lørdags kveld ble 

det bekreftet negativ test og de elevene som var i ventekarantene ble tatt ut av 

denne. 

Skolen har planer klare i tilfellet skolen bli satt i rødt nivå. Da vil vi i så måte 

mangle arealer. 6. og 7. klasse vil måtte gå halve skoledager. Hvis så blir 

tilfellet blir skolen satt på rødt i nivå i maks 5 dager sammenhengende. 

Avgjørelsen vil bli tatt på kommunenivå og avgjøres ikke av skolen. 

• Neste skoleår: kabal med ansettelse og planen er lagt for timeplan.  

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/04-04 Oppsummering fra SU-møtene 

Viser til SU- referat og gjennomgang av dette. 

Skoleøkonomi 2021: Skolen er veldig presset. Lærernormen blir overholdet, men 

reduksjon i budsjett for 2021 går ut over tidlig innsats (eks. lesekurs, mattekurs). 

En avdelingsleder er sykmeldt og er ikke erstattet, noe som gjør at akkurat nå er man i 

balanse. Tre stillinger er ikke blitt erstattet med nyansettelser pga reduksjon i 

budsjettene. 
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Mulighetstudie: SU ber rektor ta kontakt med skolesjefen for oppdatering på status.  

Rektor har foreløpig ikke fått tilbakemelding, men avventer til oppvekst har hatt nytt 

møte. 

Vedtak: FAU er bekymret for de stillingene som ikke er opprettholdt, da disse 

bidrar til godt arbeidsmiljø for elevene og at de lykkes i sin skolegang.  

Saken ble tatt til informasjon. 

2021/04-05 

 

Satsing «hvordan ferdes i trafikken» med Trygg Trafikk. 

Ny satsning sammen med Trygg Trafikk og skolen/Fau for å fokusere på hvordan ta 

rette valg i trafikken for elevene.  

Gunn Rita Dahle er primus motor for dette. Det vil bli sjekket opp naturlige sykkelnett 

og hvor det er utfordringer. Det blir satt sammen elever, rektor, engasjerte gymlærere 

og FAU. «Løypene» skal merkes hvor det er poster underveis i løypen. 

Arbeidsgruppen skal være med. Avsluttes med en «happening» på skolen (ref. 

tilsvarende «Flinki.no»). 

I utgangspunktet er det meningen å starte med 5.-7. klasse. 

FAU har bedt om at dette også vil bli utvidet til 1.-4. klasse, men da til fots.  

Vedtak: Saken tas til informasjon. Alle gir innspill til Christine slik at vi får gitt 

våre tilbakemeldinger ut over allerede kommunisert, til dette initiativet. 

 

2021/04-06 

 

17. mai. 

Pga. Restriksjoner vil 17. mai feiringen være noe endret.  

Retningslinjer vil komme så sent at skolekorps, skole og FAU vil måtte ta avgjørelser 

før retningslinjene blir oversendt. 

Korpset har foreslått at 1. klassingene blir med på en masjeringsrunde i gatene på 

formiddagen.  

Ved spilling utenfor Mossiges Minde kl.13:00, vil 7. klassingene kunne holde talene 

sine som i fjor.  

Det vil ikke bli noen leker i skolegården. 

 

FAU ønsker å gi en is til alle på onsdag før 17. mai (fridager torsdag – fredag for 

elevene) for likevel å markere dagen for skolen. Dette gjøres klassevis, ergo i de 

allerede etablerte kohortene. 

 

Vedtak: Vi takker for invitasjonene fra korpset og 7. klassingene vil holde talene 

sine på Mossiges Minde. Rektor organiserer for lydanlegg. 

FAU mener at godt smittevern ikke er forenlig med at 1. klassingene går bak 

skolekorpset på 17. mai. 

FAU organiserer is for elevene tirsdag 11. mai til alle klassene (Sissel). 

 

2021/04-07 

 

Dugnad 11. mai. 

Utgår. 

Skolen sørger for at klassene fjerner søppel uken før 17. mai. 

Vi ser om det vil la seg gjøre med noe tilsvarende på høsten, hvis tiltakene er lempet 

på. 

Vedtak: Dugnaden utgår. Skolen fjerner søppel uken før 17. mai. 

FAU planlegger tiltak uansett til høsten, hvis det skulle vise seg at det ikke kan 

gjennomføres en felles dugnad da. 
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2021/04-8 

 

Besøksdag utsatt til 11. juni med foreldremøte 10. juni. 

Klasselister blir sendt ut uka etter 1. mai helgen. 

Viktig at FAU får 2 nye medlem fra 1. klasse.  

Fau-leder oppdaterer skrivet fra 2020. Skolen sender ut i forkant av besøksdagen. 

Nye Fau-medlemmer blir kommunisert til FAU samme dag. 

Vedtak: Merete oppdaterer skriv fra FAU før 1. mai. Skolen informerer de nye 

foresatte og innhenter kontaktinformasjon til nye FAU-medlemmer og 

kommuniserer til FAU.  

 

 • Annet 

Tiltaksmidler: Fau-leder skal ha befaringsmøte med Sandnes Eiendom for 

sjekk av bruken av tiltaksmidlene og gir etterpå tilbakemelding til FAU-

medlemmene.  

Digitalt møte organisert av FAU ved flere skoler: «Foreldrerollen i 

koronatiden»: Godt fremført. Sissel sjekker tilbakemeldinger med FAU på 

Sørbø skole. 

Skoleavslutning: Råd fra FAU. Sissel og Svein oppdaterer skrivet fra i fjor og 

sender ut til FAU-kontaktene bland klassekontaktene (Christine har listen).  

Anbefalingen skal basere seg på gjeldende smittevern og skriv fra 2020. 

• 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 (avholdt) 

• Onsdag 14. april 2021 (avholdt) 

• 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 


