
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 30.01.2023  SANDNES 

 

DELTAKERE 

Tilstede: 
Tom-Henning Strøm Andreassen 
Hege Lutsi 
Monica Magnussen 
Susan B. Steinskog 
Irmelin Sætre 
Kjetil Frøyland 
Kaisa Ingilæ 
Øystein Holmen 
Annelene Pengerud (møteleder) 
Trude Svanes  
Camilla Bø (referent) 
 
Fra skolen: Gisle Helbæk 
 
Ikke til stede:  
Mari Rostrup Skogøy, Karianne Larsen, Birgitte Gilje Eikrem, Bjørn Jakob Wikøren,  Emma Løvås, Maren 
Hognestad Sunde, Hanne Grødem Knutsen. 
 
 

 

 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR    

 

• Det er ikke avklart om det kan arrangeres skitur i år pga. økonomi. Dette må snart avgjøres. 

• Det er kommet gode tilbakemeldinger på gjennomførelse av nyttårsballet. Det er trukket frem 

som positivt at arrangementet var mobilfritt. 

• Elevrådet har sammen med rektor og sosiallærer vært rundt i alle klassene for å snakke om hva 

som skaper et trygt og godt klassemiljø. 

• Det har nylig vært hærverk på skolens vestbygg. Det var to tilfeller i løpet av en helg. Bygget 

skulle i utgangspunktet være låst, og man er usikker på hva som har skjedd. Skolen vil vurdere 

rutiner ift. alarmsystem. 

• Det er tre lærere som har eller skal slutte i perioden jul til påske. Skolen må vurdere om dette skal 

inngå som del av nedbemanning, eller om det vil være behov for nyansettelser.  

• Bokuka avholdes i uke 5, og det vil også være bokvake for 5. trinn. 

• Det er for tiden tre ulike gravearbeid innenfor skoleområdet. Hensikten med arbeidet er å 

tilrettelegge for økt belysning på uteområdet for 1. trinn og legging av nødvendige kabler for 

dette, samt etablering av nedgravde søppelcontainere. Dette er også bakgrunnen for at det nå er 

svært dårlig belysning på skolens uteområde, men arbeidet skal etter planen ferdigstilles snarlig.  

• Den siste tiden har det ikke vært rapportert flere hendelser med elever som har blitt spurt om å 

sitte på i bil, verken til skolen eller politiet. En håper derfor at situasjonen er normalisert. Skolen 

har dialog med politiet, og det sendes ut statusmelding til alle foreldre via transponder.  



 

• Det er gjennomført brukerundersøkelser og nasjonale prøver. Rektor vil informere om 

resultatene på neste FAU-møte. 

2 STATUS KOMITÉER  
 

  

 

• Arbeidet med Åpent Hus er i rute, og vil avholdes i uke 11. På bakgrunn av positive erfaringer 

med nyttårsballet og erfaringer fra sist gang man gjennomførte Åpent Hus vil arrangementet 

være mobilfritt. Dette vil informeres om i invitasjon, og FAU oppfordrer lærere og foreldre til å ta 

dette om elever i forkant av arrangementet. 

• 17. mai komitéen starter opp med møte sammen med FAU for Austrått skole etter neste FAU-

møte. Møtet vil avholdes kl. 19.00-20.00 på Austrått skole. Susan sender ut informasjon til FAU-

representanter (representanter for 3. og 4. trinn) som skal være med i forkant. 

   

 

3    FORELDREMØTE    

 

• FAU skal være med å arrangere foreldremøte på våren. Møtet planlegges avholdt i uke 16 eller 

17. FAU-leder avklarer med rektor om det en dato som kan passe innenfor disse 2 ukene. 

• FAU er ansvarlige for innhold, som f.eks. foredrag. Foreløpig er det ikke bestemt hva som blir 

tema, foreløpig er det spilt inn tema som; psykisk helse, skolevegring og sosial interaksjon. Kjetil 

og Irmelin sjekker ut mulige alternativer til neste FAU-møte. Budsjett for foredragsholder er ca. 

5000 kr, og en ser for seg en tidsramme på 30-45 min.   

 

4   EVENTUELT   

 • Status vedr. SFO-kontakt tas på neste møte. 

 


