
25.04.2017 FAU møte nr. 4, 16/17 – Roaldsøy Skole                       Side 1 av 5 

FAU møte nr. 4 -  25.04.2017, skoleåret 16/17 -Roaldsøy Skole 
 
Dato for møtet:  20. Februar 2017 
Sted:    Roaldsøy Skole, Møterommet 
Møteleder:  Ann-Christin Johnsen 
Referent:  Hilde Frick 
 
Tilstede:                        Ann-Christin Johnsen (1.kl) 
                                      Marthe Linn Hellestveit (2.kl.) 
                                      Inger Egeland (3.kl) 
                                      Grete Moksnes Fossan (5kl.) 
                                      Hilde Frick (6.kl) 
                                     John Arild Gundersen (6.kl) 
                                      Brynhild Roaldsøy (7.kl) 
                                      Siw Katrine Lunde (7kl.) 
                                      Svein Ivar Førland (Driftsstyret) 
                                      Geir Olsen (Rektor) 
 
                                      
 Meldt Fravær :              Ivar Saga Trane (1.kl) 
                                      Kjersti Lunde Hortmann (2.kl.) 

Bente Tysse  (4. kl) 
                                      Houria Hazermoshar (4&5.kl) 

 
 

 
 

FAU Representanter 2016 / 2017 
Kl Navn Mobil Email 

1 Ann-Christin Johnsen 
(FAU-leder) 

94279180 annchristinjohnsen@gmail.com 

1 Ivar Saga Trane (vara) 97083481 Ivar.S.Trane@lyse.net 
2 Marthe Linn Hellestveit 97545290 marthelinn@hotmail.com 
2 Kjersti Lunde Hortmann 

(vara) 
97634517 kjerstihort@gmail.com 

3 Inger Egeland 93240650 inger@stingconsulting.no 
3 Ann-Christin Johnsen 

(vara) 
94279180 annchristinjohnsen@gmail.com  

4 Bente Steinsland Tysse 
(Skolemiljøutvalg) 

98461161 Bente.steinsland@lyse.net 

4 Houria Hazermoshar 
(vara) 

40727228 Pana_tati@yahoo.com 

5 Grete Moksnes Fossan  90173589 lillegrete@yahoo.no 
5 Houria Hazermoshar 

(vara) 
40727228 Pana_tati@yahoo.com 

6 Hilde Frick (sekretær) 90642627 hi-frick@online.no 
6 John Arild Gundersen 

(kasserer) 
45872215 John.arild.gundersen@akerbp.com 

7 Brynhild Roaldsøy 
(Skolemiljøutvalg) 

98215123 Brynhild.roaldsoy@lyse.net 

7 Siw Katrine Lunde 
Solvik (Nest leder og 
Bydels FAU) 

92602507 ssolvik@online.no 

 Svein Ivar Førland 
(Leder driftsstyret) 

90644191 svein.ivar.forland@gmail.com  

  Geir Olsen Rektor  geir.trygve.olsen@stavanger.kommune.no 
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Innkommende saker: 
 
Agenda:   
               

        1. Godkjenning av innkalling og referat                                 Ann-Christin 
       2. Gjennomgang av aksjonspunkter fra forrige møte             Ann-Christin 
       3. Orientering v/rektor                                                            Geir 
       4. Informasjon fra Kasserer                                                   John Arild 
       5. Informasjon og saker fra Driftsstyret                                   Svein Ivar 
       6. Informasjon og saker fra Skolemiljøutvalget                     Bente/Brynhild 
       7. Informasjon fra Bydels FAU                                              Siw 
       8. Eventuelt                                                                            Alle 
 

                                                                   
Referat: 

Nr Innhold Aksjoner / 
Ansvarlig 

1 Referat og innkalling godkjent. A-C 

2 Gjennomgang av aksjonspunkter fra forrige møte: 
 
31. Kasserer ønsker elektronisk lagring av dokumenter. Skolen har nettopp tatt i bruk nytt 

elektronisk arkiv. Geir sjekker hvordan kasserer kan få tilgang til dette. 
 
 
26.  Skriv om hundelufting i skolegården publiseres på skolens hjemmeside. Deretter bes 

alle FAU-medlemmer dele dette på fb. 
        Dette er nå gjort. Oppfordrer alle i FAU til å dele på fb. 
 
 
29.   Skal det innføres taushetsplikt  for FAU iht. Forvaltningsloven 13-13E. Dette vil i tilfelle 

legges til konstituering av nytt FAU. Sees nærmere på til neste møte. 
         Full enighet om at dette gjennomføres. 
         Avventer de siste skjemaene. 

 
      23.  Finne ut mer om «Hjertesone» og sette dette på agenda for neste møte 

Pga. Tidsmangel sees dette på til neste møte.  
Hilde deltar på møte ang. trafikksikkerhet i regi av Trygg Trafikk, invitasjon fra KFU, 
hvor «Hjertesone» er et av temaene på agendaen. Møtet holdes 4. mai. 

 
20. Flaggheising: offentlige bygg er pliktige til å heise flagg på offisielle flaggdager. 

Satsene for flaggheising er satt av kommunen. Arbeidet utføres av skolekorpset, 
skolen faktureres. Det er ønskelig at kommunen skal faktureres, slik som tidligere var 
normen. 
Sissel har videresendt til Egil Olsen som skal ta det videre inn i kommunen. 
Siw tar kontakt med Egil Olsen. Dette sees på til neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geir 
 
 
 
Alle i FAU 
 
 
Alle i FAU 
 
 
 
 
Hilde/FAU 
 
 
 
 
Siw 
 
 
 
 
 
 
Geir 
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Gjennomgang av andre åpne aksjoner: 

11. Gapahuk: Geir undersøker pris på byggesett, pris fra entreprenør. Tar også kontakt med Lunde 
skole for å høre hvordan de fikk laget sin/pris. 
Geir har undersøkt med Lunde skole – vi har tilbud om å kjøpe deres, men denne er ganske 
kostbar (>100 000kr); antakeligvis ikke aktuelt. Har også undersøkt med Håvard Løvås – sett på 
mulig plassering av Gapahuk i Dollevigå. Det finnes allerede et fundament som vi kan bruke. 
Trenger godkjenning av kommunen, men får ikke kontakt med dem.  
Har fått tilskudd på 15000kr, har ca 6000kr i FAU-kassen. Karen har søkt om nye 30000kr fra 
Bydelsutvalget – dette er innvilget. 
Geir har dialog med to fedre av elever ved skolen som ønsker å bidra med å bygge gapahuk og 
ny «Kjetil-hytte».  Under er prioriteringen slik den ble bestemt under FAU-møte våren 2016: 
1) Sjøhuset: til våren (april)  
2) Gapahuk: til høsten 
3) Kjetilhytta 
Sjøhuset er nå ferdig og Gapahauken står for tur. Denne vil brukes både av skole og SFO og vil i tillegg 
være et nærmiljøanlegg for lokalbefolkningen. 
Vi trenger en byggetillatelse før arbeidet kan startes, og vi må aller først bestemme hvordan arbeidet skal 
utføres. Den ene av fedrene som har sagt seg villig til å bidra skal kontakte kommunen. Spørsmålet er om 
det er realistisk å få gjort noe med dette nå i høst, som dagene raskt blir mørkere, eller om dette må gjøres 
til våren? 
Lunde Skole vil kvitte seg med sin Gapahuk. FAU har tidligere vært interesserte i denne, men dette har vi nå 
slått fra oss. 

 
Kjetilhyttå: Inge Jonassen har fått med seg 4 stk. til å bygge denne. Det skal benyttes 
materialer som er igjen etter sjøhuset. 
Gapahuk: 2 fedre har påtatt seg å sette opp denne og har allerede begynt å rydde og 
gjøre klar. 

             
             Gapahuk: Denne måtte bygge godkjennes. Avventer svar på søknad. 
 
 
             Kjetilhyttå: Satt på foreløpig vent, mens det undersøkes om denne også må 

søkes om. Trenger å kjøpe grus til å ha i bunn av hytta for å hindre sørpe. 

 
 

3 Orientering ved rektor    
 
  Drift:                  
 

• Utviklingssamtalene pågår nå. Elevene får evalueringsskjema med hjem i 
forkant. 

• Lærerne er bevisste på IKT tilpassing i forhold til hver enkelt elev. 
• 1 lærer slutter. Ingen nyansettelser. 

   
Hendelser: 
 

• Kortfilm festival – Det er kommet mange gode tilbakemeldinger, så det er  god 
mulighet for at dette blir en årlig hendelse. 

• Besøk av media – Aftenbladet, NRK Rogaland og Øyane Posten har vært på 
besøk. Skolen håper at positiv media omtale kan hjelpe på rekrutering av nye 
elever og lærere.   

• Skitur til Hundedalen – Buss sponset av Øyane Idrettslag. 
• En flott dag i nydelig vær. Elevene storkoste seg. 

 
Geir 
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• Sjøvettdagen – i regi av sjøspeiderne og redningstjenesten. For 3. og   4.kl. 
• Sykkelopplæring – 5 kl. skal på sykkelopplæring på Forus. 

Foreldre som sender barn på sykkel før 5kl. er ansvarlig for eget barns sykkel 
opplæring. Skolen anbefaler sykling fra 5. Kl.  

• SFO overnatting – for 4. kl. klubben. 
• SFO foreldremøte m/kunst kafé – m/salg av mat og kunst.            

 
Økonomi: 

• Elevtallet går ned. Budsjettet justeres ned etter elevtall. Forventet å gå i 0,- i år. 
• Vikarbruk dekkes stort sett av Geir og Kristin. 

 
                           

4 Informasjon og saker fra Kasserer 
 
- Ingen ny informasjon 

John Arild 
 
 
 
 
 
 
 

5 Informasjon og saker fra Driftsstyret 
• Under sist møte med driftsstyret ble elevundersøkelsen gjennomgått. 
• I Pad-bruk utligner forskjellen på gutter og jenter er skolens erfaring. 
• Kommunen ser ikke helt at ordningen med Driftsstyret fungerer og ønsker å legge 

ned denne. Det sitter en politisk representant (Terje Eide) i Driftsstyret og dette er 
et betalt styreverv, det koster en del. På Roaldsøy fungerer ordningen godt og 
FAU stemmer for at den skal opprettholdes. 

 
Svein Ivar 

6 Informasjon og saker fra skolemiljøutvalget 
 

• Diskuterte det psykososiale skolemiljøet. Stort sett bra, men kan noe bli bedre? 
Det kom mange gode forslag fra elevene om hva de kunne tenke seg mer av. (Se 
referatet.) 
Ett av forslagene var svømming på alle trinn. Dette er resurskrevende da det 
trengs 2 voksne i bassenget,  og en voksen som har resten av klassen. (Det kan 
bare være 11 i bassenget om gangen ) FAU sender skriv til foreldrene. Kanskje 
noen er hjemme på dagtid og kan tenke seg å hjelpe. Se ny aksjon nr. 34. 

 
Brynhild 

7 Informasjon fra Bydels FAU og KFU 
  

• Natteravnene  har startet opp igjen. Bydels FAU oppfordrer foreldre til å melde 
seg. Det er ennå noen vakter igjen. 

Siw 
 
 
 
 
 

8 Eventuelt 

• Til neste år trenger vi FAU leder vikar til begynnelsen av året og det        
skal velges ny sekretær. 

 

 
 
FAU 

 
 
 

Nye aksjoner Ansvar 

32 Ta kontakt med Bama og høre om de vil sponse Fysakken 
 

Brynhild 
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33 Lage en oversikt over de forskjellige stedene der FAU kan søke om midler, samt 
søknadsfrister hos hver enkelt. 
 

Svein Ivar 

34  Forfatte ett skriv ang. svømming. Fau distribuerer til klassene. Ann-Christin/FAU 

35 Forfatte ett skriv ang. Fysakken.: 
Vannstasjoner, Helsepersonell, Heiagjeng. FAU distribuerer til klassene. 

Siw/FAU 

36 Rampen i skolegården forfaller. Denne er skolens ansvar. Sjekker om det er en 
måte å få satt den i stand igjen. 

Ann-Christin 

 
 
 
 


