
Referat fra FAU-møte 5-21/22 for Sørbø skole 

Dato: Mandag 7. mars 2022 kl. 20.00-22.00 

Sted:   Mat & helserommet, Sørbø skole 

Deltakere:  Dalane, Cathrine W., leder, 7B 

Høili, Kim Frode, sekretær, 4B 

Grewal, Hege, 1A 

Hegdal, Solveig, 1C 

Dobbe, Runar, 3C 

Molvik, Karema, 2C 

Tornes Husberg, Janet, 5A 

Tjomlid Maal, Stine, 3A 

Salvesen, Kjartan, 2A 

  Vea, Odd Magne, 5C og 1B for M. Dudley 

Undheim, Ståle, 5B 

Ek, Nina, 6C 

Swæren Bryne, Beathe, 3B 

Kristoffersen, Stig, 4C 

Fagerlund, Vidar, 4A 

Pedersen, Sigbjørn, 7A 

Stig Bjerknes Eikeland, 2B 

Aksnes, Elisabeth, rektor 

 

Forfall: Strand, Tom, 6A 

  Thomson, Mark 6B 

  Dudley, Marc, 1B 



  Referent: Kim Frode Høili  

 

28 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 

Møteinnkalling godkjent.  

29 - 21/22 Informasjonssaker: 

a) Rektor informerer 
 

SFO:  

- SFO leder tar ansvar relatert for feilhandlinger i SFO og tilskriver det at hun var ny i 
jobben på det tidspunktet. Viktig å informere SFO-leder når ting ikke fungerer. Hun får 
ikke gjort noe med det hun ikke vet, men vil gjerne bli bedre! 
 

- Faste endringer skal sendes per e-post. I dag brukes Transponder før dagen starter 
og SMS/telefon etter dette.  
 

- Kommunen har kjørt anbud på digitalt system. Transponder har ikke mulighet for 
innkryssing, Dette er kommunisert som et behov fra skolens side. 
 

- Rektor etterspør avklaring ift hvordan foreldre vil ha informasjon i forhold til neste 
skoleår.  
 

o FAU til å sjekker ut med foreldregruppen hvordan de vil ha kommunikasjonen 
med SFO. 

                      b) SU informerer 

Foreldreundersøkelsen er gjennomgått. Ingen øvrige innspill.  

Budsjett for 2022: Intet å berette.  

 

30 - 21/22 Informasjon/oppdatering fra 17.mai komiteen. 

- Er i gang med planleggingen, møter Ganddal skole inneværende uke. 
 

- Arbeider med å få oversikt over nødvendig utstyr til arrangementet (høyttalere 
m.m).  
 

- Det vurderes leie av lyd-utstyr - har kostnader knyttet til seg.  
 

- Man har så langt fått en sponsor.     
 

- Sørbø har ansvar for talere, konferansier i år.  
 

- Arbeid med programmet er i gang.  
 



- En vil gå vekk fra å distribuere fysiske 17.mai-program. 
- Plakater, facebook er mer aktuelt. 
 

- Man vil søke økonomisk støtte fra kommunen / områdeutvalget til premier. 
 

- Det skal vurderes å få barnehagene plassert nærmere musikken i toget. 
 

 
- Viktig at det er nok bevertning til Sørbø skole OG Ganddal skole.  

 
- Det er aktuelt å øke mengden kake/kaffe, dette må klassekontakter informeres om.   

 

 
- Alternativ å flytte noe servering ut i fint vær. 

 
- Kun VIPPS for betaling. 

 

 
- Lundehaugen ungdomsskole er invitert til å gå i toget + være på Sørbø 

 
- Klassekontakter må involveres. 

 

   

31 - 21/22 Reguleringsplan knyttet til Lundehaugen/Sørbø skole  

Sandnes Kommune - Plan 202006 Høring - offentlig ettersyn (filemail.com) 

Mye tid over flere år er lagt ned i dette. Mange aktører. Høringsutvalg knyttet til veisikkerhet. 
Sørbø skole  

har fokusert på det som har mer SKOLEN å gjøre – parkering, trygg skolevei.  

På skolens nettsider + kommunens nettsider finnes informasjon om dette. 

Elevrepresentanter (2 stk) har deltatt i dette.  

Det er ulike perspektiver elever vs voksne på hvordan området blir.  

 

32 - 21/22 Psykisk helse – rektor informerer 

- Skolen har et avgrenset mandat ref Opplæringsloven.  
 

- Skolen skal kunne se behov som barn har, og kunne varsle videre til andre instanser. 
Dette kan være helsesykepleier, BUP, Ressurssenter for barn- og familier, 
barneverntjenesten.  
 

- Skolen er ikke involvert i behandling, men skolen tilrettelegger både når utfordringene 
er faglige og sosiale.  
 

https://sandnes-kommune.filemail.com/t/k3bFjmZb


- Skolen opplever utfordringer: 
- Når foreldre ikke vil samarbeide 

 
- Når foreldre ikke ser de samme utfordringene som skolen ser 

 

 
- Når foreldre ikke ser at utfordringene muligens har sin årsak i hjemmeforhold 

 
- Når foreldre mener det vil gå over 

 

- Skolen må dokumentere hva den gjør, og den må dokumentere hva den vil at 
foreldre/foresatte skal gjøre. 
 

- Helsesykepleiertilbudet styrkes til høsten, men er fortsatt en mangel. Rektor melder 
dette som bekymring til kommunen.  

Rektor bringer opp barnas sosiale liv etter Covid-19: Barn har sluttet å besøke. Det er viktig 
at de tar i bruk uterommet på fritiden.  

Behovet for helsesykepleiere skal tas opp i SU. 

                 

33 - 21/22 Eventuelt 


