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FAU møte nr. 2 -  29.11.2016, skoleåret 16/17 – Roaldsøy Skole 
 
Dato for møtet:  29. November 2016 
Sted:    Roaldsøy Skole, Møterommet 
Møteleder:  Ann-Christin Johnsen 
Referent:  Hilde Frick 
 
Tilstede:                        Ann-Christin Johnsen (1.kl) 
                                      Inger Egeland (3.kl) 
                                      Hilde Frick (6.kl) 
                                     John Arild Gundersen (6.kl) 
                                     Geir Olsen (Rektor)  
 
Meldt Fravær :               Ivar Saga Trane (1.kl) 
                                       Marthe Linn Hellestveit ( 2.kl) 

Kjersti Lunde Hortmann (2.kl) 
Bente Tysse  (4. kl) 
Grete Moksnes Fossan (5.kl) 
Houria Hazermoshar (5.kl) 
Brynhild Roaldsøy (7.k 
Siw Lunde (7.kl) 
Svein Ivar Førland (Driftstyret) 
 

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.egeland@lyse.net 
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 driftstyret) 

90644191 svein.ivar.forland@gmail.com  

  Geir Olsen Rektor  geir.trygve.olsen@stavanger.kommune.no 

 
 
 



29.11.2016 FAU møte nr. 2, 16/17 – Roaldsøy Skole                       Side 2 av 4 

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 og saker fra Driftstyret                                   Svein Ivar 
•         5. Informasjon og saker fra Skolemiljøutvalget                     Bente/Brynhild 
•         6. Informasjon fra Bydels FAU                                              Siw 
•         7. Eventuelt                                                                            Alle 

         
                                                           
Referat: 

Nr Innhold Aksjoner / 
Ansvarlig 

1 Referat og innkalling godkjent. A-C 

2 Gjennomgang av aksjonspunkter fra forrige møte: 
21.    FAU skal stile brev til hundeeiere. Disse skal så distribueres i postkasser til    

hundeeiere. 
Brev er blitt sendt til 3 hundeeiere. Skriv om lufting av hunder i skolegården legges ut 
på nettsiden.  

22.   Ranselpost ang. kjøring av elever til skolen.  
Brev fra i fjor distribueres på nytt. For å fortsette fokus på trafikksikkerhet, kan det 
være en mulighet at lærerne en tilfeldig dag, teller hvor mange i klassen som går og at 
beste klasse premieres. Pga. Tidsmangel sees dette på til neste møte.  

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

Pga. Tidsmangel sees dette på til neste møte.  

24.  Refleksdag: Bestemme om det er mest hensiktsmessig at FAU eller skolen deler ut 
refleksene. Forslag: stå ved snarveien, Skolebakken og Nordvikveien om morgenen 
og dele ut reflekser. (Har da også mulighet til å informere foreldre som kjører om at 
skolen henstiller til å sette av elever langs hovedvei.) 
Reflesksdag er blitt gjennomført av skolen. Alle elevene fikk utdelt reflekser! 

 
 
25.  Opprette foretak i Brønnøysundregisteret, samt konto innen neste FAU-møte 

Det utarbeides for tiden Vedtekter for Fau for Registrering i Enhetsregisteret i 
Brønnøysund, for videre å kunne opprette en egen Fau konto. Vedtektene ble nøye 
gjennomgått, noen endringer foretatt, og endelig dokument sendt ut til gjennomsyn. 
Stiftelsesmøte for signering av vedtekter og andre papirer blir i uke 50. Jobbes 
videre med på neste møte. 

 
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.  

 
Gjennomgang av andre åpne aksjoner: 

11. Gapahuk: Geir undersøker pris på byggesett, pris fra entreprenør. Tar også 

 
Hilde/A-C 
 
 
 
 
A-C/Geir 
 
 
 
 
 
A-C/Geir 
 
 
 
Geir 
 
 
John 
Arild/A_C 
 
 
 
 
Siw 
 
 
 
 
 
Geir 
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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. 
Ikke gjennomgått grunnet tidsmangel. 

               
 

 
 

3 Orientering ved rektor    
 

o Driften går bra og det er god stemning på huset. 
 

o Nasjonale prøver i lesing er blitt gjennomført  på 5. trinn m/ bra resultat. 
 

o Det gjennomføres Foreldreundersøkelse i 3. og 6. Klasse. Viktig at alle 
svarer. 

 
o Skolen opplevde i høst uønsket problematikk med ned lasting til Ipader. 

            Dette er nå tatt hånd om. 
            Når det gjelder Ipad bruk er dette noe alle må være med å sette grenser  

for. 
           Gode kilder til prat er: 

 
      -    Nettvett.no 
      -    Dubestemmer.no 

 
o FAU midler har gitt alle klassene egen fotball. 
o Orientering ble forkortet grunnet tidsmangel. 

        
 

Geir 

4 Informasjon og saker fra Driftsstyret 
 

Geir 
Svein Ivar 
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• Ingen ny informasjon. 

5 Informasjon og saker fra skolemiljøutvalget 
 

• Ingen ny informasjon 

Bente/ 
Brynhild 

6 Informasjon fra Bydels FAU og KFU 
  

• Ingen ny informasjon 

Siw 

7 Eventuelt 
 

• Ranselpost ang. sette av elevene langs hovedveien. Ekstra problematisk å kjøre 
helt opp til skolen nå som det er flere byggeprosjekter pågående i Nordvikveien. 
Kanskje vi skal vurdere «Hjertesone» for å få en ny vinkling på et vedvarende 
problem. Se aksjon nr. 23. og nr.24. 

 

 
Geir 
 
 
 
 
 

 
 Nye aksjoner Ansvar 

 26.  Skriv om hundelufting i skolegården publiseres på skolens       
hjemmeside. Deretter bes alle FAU-medlemmer dele dette på fb. 

 
FAU 
 

 27.Kasserer holder, til hvert møte, FAU orientert om bevegelser på konto. Går 
inn som eget punkt på agendaen. 
 

John Arild 

 28.Det blir tatt en gjennomgang av vedtektene v/hvert nytt FAU, hvor 
Brønnøysund må  informeres om evt. endringer i styret 

 
 

FAU Leder 

 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. 

Hele FAU 

 30.Skal FAU bli mer aktive i klassene gjennom året? Informere på foreldremøtet 
om hva      

• som er blitt gjort det siste året. Informere om kommende møter og høre om 
foreldrene  har noe de vil ta opp på neste møte. 

 

Hele FAU 

 
 
Det er 2 FAU møter igjen dette skoleåret: 

 
• Tirsdag 14. februar 

• Tirsdag 25. april 

 
 
 


