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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 17.02.2022. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Personalrommet   

 MØTELEDER: Christian Rott  

 MØTEREFERENT: Christian Rott  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + Merete Fagernes-

Turpin + FAU medlemmer 

med frafall 

 

Tilstede fra 

FAU: 

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

Siri V. Selvåg, Benedikte Lothe Sigbjørnsen 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen – (rektor Stangeland skole)  

SAK   

2022/02-01 

 

Agenda. 

Christian la fram agenda for møtet som følger: 

• Inkomne saker (Utsatt til neste møte pga sykdom FAU-leder) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Planlegging av Stormøte (Sissel) 

• Annet: 

*Oppsummering parkeringsvaktordningen for 2021/2022. 

*Midler på 30.000,- fra Områdeutvalget Sentrum er skaffet. 

*Dugnaden i mai og 17. mai blir planlagt i neste FAU-møte. 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2022/02-02 INNKOMNE SAKER: 

Utsatt pga sykdom FAU-leder.Vedtak: Utsatt 
 

2022/02-03 Skolens tilbakemelding: 

• Stort sykefravær, har vært på 30-40% siste par uker. Har håndtert det i klassene 

ved å slå sammen klasser og samarbeide på tvers. Ser bedre ut for kommende 

uker. Fravær er stort sett covid-relatert. 

• Resultatvurdering pågår 

• Styrer mot overskudd fra 2021, planlegger å sette av midler på fond, estimert 

500k NOK. 

• Stillingen for avdelingsleder er lyst ut. 

• Lærerstillinger for 2022 er lyst ut, intervjuer pågår. 

• Møte med Gunn Rita Dahle vedr. Flinki. Elevrådet vil lage sykkelløype etter 

vinterferien. Legges ut digitalt. Planlegger åpningsarrangement. Ønsker å holde 

innlegg på Stormøte, ca. 15 minutt. 

• Antallbegrensning på Giskehallen gjør at avslutning ikke kan gjennomføres 

som tidligere lenger, også etter covid-begrensninger er blitt løftet. Skolen 

undersøker alternative lokasjoner.  

• 100 års markering vurderes mot slutten av skoleåret. (Skolen ble tatt ibruk i 

1922). Forespurt FAU om bidrag til avslutning. 

 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2022/02-04 Planlegging Stormøte: 

• Clara Øverland fra UiS er kontaktet. Tema livsmestring, følelser, 

aldersutvikling og følelsesutvikling, styre vonde tanker fra et barneperspektiv. 

• Tidspunkt onsdag 23.03 eller 30.03 

• Forslag: Gunn Rita presenterer første 15 minutt, deretter pause og selvbetjent 

kiosksalg før tema for stormøte starter. 
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• Sissel følger opp videre, og reserverer gymsal for valgte dato 

  

Vedtak:. Saken tas til informasjon. 

 • Annet:  

Oppsummering parkeringsvakter: utsatt til møtet i april pga sykdom FAU-

leder. 

• Midler på 30.000,- fra Områdeutvalget Sentrum er skaffet. 

Disse midlene skal gå til konkrete tiltak for uteområdet (sandkasser, paradis på 

asfalt mm.) og kommer godt med til dugnaden i mai måned. 

• Dugnaden i mai og 17. mai blir planlagt i neste FAU-møte.  

 

• Vedtak : FAU fortsetter og ser om vi kan få søkt på/skaffe  midler hvis 

FAU blir nødt til å dekke kostnadene for innstallasjon av belysningen. 

• 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  (avholdt) 

• Torsdga 21. april 2022  

• Torsdag 9. juni 2022  

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

 

 

Christian Rott , FAU-medlem ved Stangeland Skole 

 
Christian Rott 
 


