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FAU møte nr. 4 -  10.04.2018, skoleåret 17/18 - Roaldsøy Skole 
 
 
Dato for møtet:  10. April 2018 
Sted:    Roaldsøy Skole, Møterommet 
Møteleder:  Ann-Christin Johnsen 
Referent:  Ivar Saga Trane 
 
Tilstede:                   
                                      Ann-Christin Johnsen (2.kl.) 
                                      Ivar S. Trane (1&2.kl.) 
   Kjerstin Holgersen (3.kl.) 
                                      Rytis Saskevicius (3.kl.) 

Inger Egeland (4.kl) 
Bente Tysse (5.kl.) 
Houria Hazermoshar (5.kl) 
Sonja Haslerud (6.kl.) 
Grete Moksnes Fossan (6.kl.) 
Hilde Frick (7.kl.) 

 
 
                                      
 Meldt fravær:     Sekine Skeie (1.kl.) 

John Arild Gundersen (7.kl.) 
                                      Svein Ivar Førland (Driftsstyret) 
                                      Geir Olsen (Rektor) 
 
                                       
 
                                       
                                    

 
 

FAU Representanter 2017 / 2018 

kl Navn Mobil Email 

1 Sekine Skeie (Bydels FAU)  sekine.skeie@lyse.net 

1 Vara    

2 Ann-Christin Johnsen (FAU-leder) 94279180 annchristinjohnsen@gmail.com 

2 Ivar Trane (sekretær) 97083481 Ivar.S.Trane@lyse.net 

3 Rytis Saskevicius 46259053 rytis9savas@gmail.com 

3 Kjerstin Holgersen (Vara) 92024160 Kjerstin.holgersen@gmail.com 

4 Inger Egeland (Nest leder) 93240650 inger.egeland@lyse.net 

4 Ann-Christin Johnsen (FAU-leder) 94279180 annchristinjohnsen@gmail.com 

5 Bente Steinsland Tysse 
(Skolemiljøutvalg) 

98461161 Bente.steinsland@lyse.net 

5 Houria Hazermoshar (vara) 40727228 Pana_tati@yahoo.com 

6 Grete Moksnes Fossan  
(Skolemiljø) 

90173589 lillegrete@yahoo.no 

6 Sonja Haslerud (vara) 95975237 Sonja.haslerud@lyse.net 

7 John Arild Gundersen (kasserer) 45872215 John.arild.gundersen@akerbp.com 

7 Hilde Frick 90642627 hi-frick@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:   

Saker merket med LYSEGRØNN farge er faste poster på agendaen. 
  

 
Sak nr. Sak Kommentar Ansvarlig 

1 Godkjenning av innkalling  Leder, Ann-Christin 

2 Godkjenning av møtereferat  Sekretær, Ivar 

3 Gjennomgang av aksjonspunkter   Leder, Ann-Christin 

4 Informasjon fra kasserer  Kasserer, John Arild 

5 Informasjon og saker fra Driftsstyret  Leder driftsstyret, 
Svein Ivar 

6 Informasjon og saker fra 
Skolemiljøutvalget 

 Representant 
skolemiljøutvalget, 
Grete 

7 Informasjon fra Bydels FAU  Representant Bydels 
FAU, Sekine  

8 Orientering ved rektor  Rektor, Geir 

9 Nye saker   

10 Dato for neste FAU møte   

11 Eventuelt   
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Referat: Skrift merket med RØD farge i teksten er aksjonspunkter med ny oppdatering 
SAK 
NR 

INNHOLD 
ANSVARLIGE 

1 Godkjenning av innkalling 

 

A-C 

2 Godkjenning av møtereferat 

 

Ivar 
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Gjennomgang av aksjonspunkter 

33.  Søknad om midler 
       Lage en oversikt over de forskjellige stedene der FAU kan søke om midler, samt                 
       søknadsfrister hos hver enkelt. Svein Ivar har formidlet følgende info:  
       Max beløp 60.000 kroner og søknadsfrist 1.desember i år hos Sandnes  
       Sparebank. https://sandnes-sparebank.no/gavefond/fau-gaven 
       Svein Ivar informerte om at FAU fikk tildelt 60 000 kroner i støtte fra Sandnes 
       Sparebank. Vil bli brukt til skate ramp. Ingen andre søknader inne andre plasser 

 

Svein Ivar 

36.  Skate ramp 
       Skaterampen i skolegården forfaller. Den er utslitt. Denne er skolens ansvar.  
       Geir og Svein Ivar har sett etter løsning. Det ble opprettet en søknad om 

pengestøtte til Sandnes Sparebank ref. pkt. 33. Søknaden ble innvilget. Det er 
nå satt av 60 000 kroner øremerket til skateramp. Skolen vil involvere elevene i 
utformingen av den nye skaterampen. 

 

Svein Ivar / Geir 

 

23.  Hjertesone 
       Finne ut mer om «Hjertesone» og sette dette på agenda for neste møte 
       Hilde deltar på møte ang. trafikksikkerhet i regi av Trygg Trafikk, invitasjon fra     
       KFU, hvor «Hjertesone» er et av temaene på agendaen.  
       Hilde var på befaring med Park og Vei i Stavanger Kommune og Trygg Trafikk  
       for å få til mulige dropp soner. Dropp sone v/ Austrevigå (overfor Huset) og  
       dropp sone på Bjørnøy. Tilbakemelding var at droppsonen som var påtenkt på 
       Bjørnøy like ved brua over til Roaldsøy (Skadesundet) ikke godkjennes. Den   
       kan skape farlige situasjoner. Det ble sett på en annen løsning på  
       Skadesundveien like ved buss stopp. Avventer svar fra kommunen om veien  
       videre. Skilt og maling til hjertesone kommer fra Trygg trafikk 

 

For info 

20. Flaggheising 

      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. A-C vært i kontakt med Egil Olsen. Egil har ikke noe med det,  
      men skal undersøke videre med andre. 

 

A-C 

 

11. Kjetilhyttå 
      FAU ønsker å bidra til å bygge opp igjen «Kjetilhyttå». Planen er at det skal   
      benyttes restematerialer som er igjen etter sjøhuset. Ikke behov for  
      byggesøknad. Det er godkjent å få lov til å sette den opp av kommunen. FAU må  
      finne en hovedansvarlig for å bygge hytta. 

 

A-C 

37. Brønnøysund 
      Oppdatere Brønnøysund registeret om valg av nytt FAU styre. FAU har valgt 
      nytt styre med følgende leder, nestleder og kasserer:  
      Leder – Ann-Christin Johnsen, Nordvikveien 25, 4085 Hundvåg 
      Nestleder – Inger Egeland, Grønndalsveien 9, 4085 Hundvåg 
      Kasserer – John Arild Gundersen, Grønndalsveien 8, 4085 Hundvåg 
 

 

38. Nettvett  
      Temamøte: Nettvett / digital mobbing 
      Grete har fått i stand et foredrag om nettvett / digital mobbing i regi av  
      Lende. Det er sendt formell søknad til ressurssenteret. Det har kommet  
      tilbakemelding om at Kim Odland stiller som foredragsholder, men det  
      blir for tidlig å få til dette nå før sommeren. Planen er å få til et  
      foreldreforedrag etter skolestart fra høsten i skoleåret 2018-19. 

Grete 

  
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnes-sparebank.no%2Fgavefond%2Ffau-gaven&data=01%7C01%7CIvar.S.Trane%40conocophillips.com%7Ce0ba649fb4b9444403f308d5277cd6dc%7Cb449db5ea80a48eba4c23c88bb78353b%7C0&sdata=NYvoI5ihgF6wZLzUIiQ8bEtmasfkOBIk2uh1x9hMLmE%3D&reserved=0
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40. Lys i skolegården 
      Det er kommet opp spørsmål om å sette opp smart-lys på sørsiden av skolen for 
      å gjøre skolegården lettere tilgjengelig på kveldstid /vinterstid. Inger undersøker  
      løsning for smart-lys, men på grunn av økonomi må en vente på innkjøp og  
      montasje. Tilbakemelding fra Stavanger Kommune for å tilrettelegge for dette er, 
      at de vil forholde seg til rektor på skolen. 
 

Inger 

41. Organisering av 17.mai 
      FAU har sett på en avklaring om organisering av 17.mai.2018. Frem til og med  
      2017 har Øyane Idrettslag, Huset Strandheim og 7.klasse på Roaldsøy Skole  
      organisert 17.mai i et samarbeid. Øyane Idrettslag har nå trukket seg ut av  
      samarbeidet. FAU har inngår et samarbeid med Huset Strandheim om  
      organisering av 17.mai.2018. Det er avtalt en delingsmodell på et eventuelt  
      overskudd med 20% til FAU og 80% til Huset Strandheim. FAU satt opp navn  
      med deltagere til 17.mai komite. Houria Hazermoshar (5.kl), Sonja Haslerud  
      (6.kl.) og Ivar Saga Trane (Vara 2.klasse). Det ble brukt tid i møtet til å diskutere  
      ulike aktiviteter og hvilke klasser som skulle involveres i 17.mai aktivitetene. Det  
      ble avtalt at 4 og 5 klasse skulle bidra i de ulike aktivitetene den dagen. Videre  
      planer og aktiviteter utarbeides av 17.mai komiteen. Det er avtalt møte sammen  
      med Huset og 7.klasse. 
 

For info 

  4 Informasjon fra kasserer 

Informasjon om budsjettet ble formidlet til FAU da John Arild var borte. Oppdatert 
økonomioversikt som viser NOK 62 411,- på konto. 60.000 kr er øremerket 
skaterampe (= pengegaven fra Sandnes Sparebank). 
 

 

John Arild 

  5 Informasjon og saker fra Driftsstyret 

• Ingenting nytt formidlet i møtet da både Svein Ivar og Geir var borte 

 

Svein Ivar / Geir 

 6 Informasjon og saker fra Skolemiljøutvalget 

• Elevundersøkelse utført. Undersøkelsen er lagt ut på hjemmesiden. 

• Språkbruken på Roaldsøy Skole. Har vært diskutert og tilbakemelding er at den 
er god. Ingen utfordring. 

• Slipe de eksisterende bordtennisbordene til våren 

• Sette opp en vennebenk. Pusse og male. 

• Ramp til sparkesykkel 

• Det er oppmerksomhet på å ta vare på bygget. Lite tagging. Ønske om 
søppelklype 

 

 

 

Bente 
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Informasjon fra Bydels FAU 

• Skolen har fått representant i OTUS 

• Leder for natteravn, Marius har vaktliste. Det er fremdeles god plass til flere. 
Sekine vil sende ut email med informasjon 

• Nettvett ble tatt opp 

• På neste møte vil hovedfokus være 17.mai 2018 

 

 

Sekine 
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Orientering ved rektor    

1. Økonomi. 

a) Vi ligger på budsjett pr mars måned 

 

2. Elevråd 

Møte avholdt i dag. Referat ligger på nettsidene. 

a) Elevene spør bortimot hvert møte etter ny hytte i skogen. Foreldre meldte seg 
frivillig til dette i fjor, men lite skjer. 

b) Vi har fått inn noen alternativer til ny skaterampe. Har bedt om tilbud inkludert 
montering. Elevrådet peker ut en komite for utvelging. 
 

3. Fremover 

Korpset sliter med rekruttering. Det ser ut som de må slå seg sammen med andre korps 
på Hundvåg fra neste år. «Gubbakorpset» har meldt at det er vanskelig å få til å spille 
sammen med korpset i barnetoget fremover. De får det til som siste gang i år. Det betyr at 
det muligens ikke blir noe skolekorps for Roaldsøy skole fremover. Kan FAU gjøre noe for 
å hjelpe dem? 

a) Det blir forhåpentligvis skitur i neste uke (om værmeldingen er bra).  
b) 23 stk. 7. klassinger går ut av skolen i vår. 17 nye 1. klassinger inn. Nytt 

elevtall blir da 112. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-C 

   9 Nye aksjoner 
 

• Ingen nye aksjoner 
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FAU-møter igjen dette skoleåret 
 

• Ingen 

Leder, A-C 

 
11 

Eventuelt  
 
• Ingenting tatt opp 

 

 
Alle 

 
 
 
 


