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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 11.11.2021. kl.19:00 – 20:30  

 STED: Personalrommet + digitalt 

med rektor & Siri 

 

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + Ståle Berg 

Lønseth, Christine Utkilen,  

 

Tilstede fra 

FAU: 

Svein Arild Skjæveland, Sissel Liebich, Marianne Sagen Skadsem, Christian Rott, 

Siri V. Selvåg (digitalt), Brit Helen Jacobsen, Benedikte Lothe Sigbjørnsen og Merete 

Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen – digitalt (rektor Stangeland skole)  

SAK   

2021/11-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Inkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Status parkeringsvakter (Christine) 

• Hvordan ferdes i trafikken – 

            Flinki tilbakemelding fra Gunn-Rita Dahle Felsja (Geir) 

• Status sykkelaksjonen 21. oktober (Christian) 

• Planlegging gjenbruksdagen 17. november (Sissel) 

• Annet: 

Økonomiplanen i Sandnes kommune legger opp til overføring av midler for 

Mulighetsstudie til 2022. 

Oppdatering øke midler/dugnad for å skaffe penger til belysning av nedgravde 

trampoliner. 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2021/11-02 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker.Vedtak: Intet vedtak fattet 
 

2021/11-03 Skolens tilbakemelding: 

• Foreldreundersøkelse med svarfrist 3. desember. De tre klassene med best 

svarprosent/svar vil bli premiert av FAU med leker til klassene. 

• Merker mye større smittetrykk på andre sykdommer enn Covid. 9-10 ansatte er 

borte hver dag. Vikarer dekker opp i første rekke og i verste fall vil det kunne 

gå ut over spesialundervisning 

• Ny frist for opptak for neste års første klassinger – via digipost. 

 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/11-04 Status parkeringsvakter: 

Observert flere på sykkel uten lys. Det er viktig at alle elever som sykler har 

nødvendig lys og refleks på syklene.  

Vakter som står ved skolen må holde særskilt oppsyn av der elevene slippes av samt 

fotgjengerfeltet.  

Vedtak: Saken tas til informasjon og foresatte oppfordres til å sjekke lykt og 

refleks for elevene. 

 

2021/11-05 Hvordan ferdes i trafikken – Flinki tilbakemelding fra Gunn-Rita Dahle Felsja: 

Utdrag av tilbakemelding Gunn-Rita: 

Jeg har satt opp en liste på ca 15 skoler som skal i tur og orden starte opp med Flinki 
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fra begynnelsen av februar. Målet er at vi har minst en skole i de fleste kommuner i 

Rogaland på plass med egen Flinki- løype før sommerferien. 

Det jeg gjør er at jeg sender et infoskriv til de skoler som har meldt sin interesse i 

slutten av januar. Så ber jeg om å få komme til skolen og presentere Flinki- konseptet 

for elevrådet og repr fra ledelsen på skolen, kanskje et par ivrige gymlærere i tillegg. 

Noen skoler stiller også med foreldre og repr fra FAU. For dere så kan jeg godt ta en 

egen presentasjon av Flinki dersom foreldre/ FAU samles i løpet av februar måned. 

FAU har ønsket at dette arrangeres på skolen, hvor 5.-7. klasse får forståelse for 

hvordan ferdes i trafikken for skolevei/turvei på sykkel og 1.-4. klasse til fots. 

Fau har et møte 17. februar, noe som passer bra med planene for Gunn-Rita. 

Vedtak:. Saken tas til informasjon. 

2021/11-05 

 

Status sykkelaksjonen 

Fungerte veldig bra og fornøyde med PåHjul sin deltakelse og utførelse.  

De justerte også på enkelte sykler, noe som var veldig verdsatt. 

Påhjul delte også ut regntrekk til sykkelsetene. 

I år gjorde PåHjul dette gratis, men de tar vanligvis seg betalt for dett. I Stavanger 

sponser kommunen dette. Geir sjekker med elevrådet om de kan ta dette opp med 

kommunen via barn og unges kommunestyre. 

Vedtak: Vi prøver å få til dette også neste år. 

Geir ser om elevrådet kan ta dette opp i barn og unges kommunestyre. 

 

2021/11-06 

 

Planlegging gjenbruksdagen 17. november  

Alle i FAU stiller for rigging/kiosk. Merete kan delta ca. kl. 18. 

Gjeldende smittevern må hensyntas. Sissel lager utkast om siste informasjon. 

Geir, Sissel, Brit og Benedikte stiller kl.16:30 

Benedikte og Christian er ansvarlige for kiosk. Alle i Fau tar med seg kake/boller. 

Ståle må ha med seg innkjøpt utstyr (kaffe, kopper, mm). 

Vedtak:. Sissel lager utkast for siste informasjon. Vi må sikre at vi overholder 

gjendende smittevern.Vi registrerer alle som kommer inn. 

 

 • Annet:  

Økonomiplan: Merete sjekker at mulighetstudien for Stangeland skole ikke 

går ut av budsjettet. 

Oppdatering søke midler/dugnad: Trenger å få inn penger for belysning til 

nedgravde trampoliner. Vi venter på ferdigsstillelse og avventer til vi får 

tilbakemelding fra kommunen.  

 

• Neste dato 2021/2022:  

• Årsmøte med FAU 31.08.2021 (avholdt) 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 26. august 2021 (avholdt) 

• Torsdag 23. sept 2021 (avholdt) 

• Onsdag 11. nov 2021 (avholdt) 

• Torsdag 17. feb 2022  

• Torsdga 21. april 2022  

• Torsdag 9. juni 2022  

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

 

 

Merete Fagernes-Turpin (95797706) , FAU leder ved Stangeland Skole 

 


