
Onsdag 19.februar kl.19.00, personalrommet Trones skole. 

 

Til stede: Inger Aa. Bauge (rektor), Åsta Hedvig Bråtveit (avdelingsleder), Therese Salvesen Ims (5A), Alf 

Egil Skreå (2C), Anna Sirevåg Tysdal (6C), Siri Versland (2A), Roger Bakke (4A), Ingrid Aukland (2B), Eirik 

Martinsen (3B), Sveinar Heskjestad (1C), Bente Roland Thorsen (5C), Bjarte Aanestad (1B), Merethe 

Skjørestad (FA), Sigbjørn Persson Flørli (6B) – leder FAU. 

 

SAK 22 - 19/20 Godkjenning av innkalling og referat 

- Godkjent 

SAK 23 - 19/20 Brukerundersøkelsene (elev- og foreldreundersøkelser). Her vil det innledningsvis bli gitt 

en orientering av avdelingsleder Åsta Hedvig Bråtveit. 

- Gjennomgang av elevundersøkelsen. 5.-7. trinn besvarer denne. Mulighet til å følge utvikling 

over tid. Gikk særlig inn på temaet mobbing. Scorer jevnt over greit på trygt skolemiljø. Mindre 

god score på motivasjon. Skolen jobber videre med resultatene av undersøkelsen. 

- Gjennomgang av foreldreundersøkelsen. Lav svarprosent (litt over 50%). Skolen tar dette til 

etterretning, og vil nok sette inn noen tiltak for å få opp svarprosenten framover. Scorer høyest 

på utviklingssamtaler, dialog og medvirkning samt trygt miljø. Scorer litt lavere på 

grunnleggende digitale ferdigheter. Liten diskusjon rundt SFO-aktivitetstilbudet, spesielt ved 

ferieavviklingen. 

- Undersøkelsen tas til orientering i FAU, og innspill fra FAU tas videre til SU og KFU. 

- Elevrådet bes spille inn forslag til premiering for høy svarprosent. Inger følger opp videre. 

SAK 24 - 19/20 IKT-uka 

- Uke 11, satser på å få ut ranselpost før vinterferien, samt artikkel på skolens nettsider, Facebook 

og ev. også Transponder. Elevene lærer om koding, spilling og informasjonsteknologi, og det blir 

to foreldreforedrag på kveldstid. 

Sak 25 - 19/20 Trafikksituasjonen rundt skolen i forb med graving 

- Skolen har gjort mye for å ivareta trafikksituasjonen ifm. gravingen. Har ikke vært noen 

episoder, men bilistene følger ikke alltid skiltingen godt nok. 

- Gravingen nærmer seg tilsynelatende slutten. Dette er iht. planen. 

- Det jobbes med å samle sammen refleksvester. 

Sak 26 - 19/20 Skolefotografering 



- Har fått tilbud om skolefotografering fra Lima. Trones har allerede signert en avtale med Ariel, 

men Inger forhører seg med Lima for litt mer informasjon. Tar dette videre med Sigbjørn når hun 

får noe. 

Sak 27 - 19/20 17.mai 

- Behov for to personer til, en til mat og en til aktiviteter. Sveinar Heskjestad meldte seg til å bidra 

på 17. mai. 

- Fortsetter med å leie anlegg pga. vedlikeholdshensynet. 

- Det blir en vurdering av hvilke aktiviteter, prising og hvilke aktiviteter som kan være gratis. 

Sak 28 - 19/20 Orienteringssaker fra rektor, inkl. tilbakemelding fra kommunaldirektør etter spørsmål til 

utvalgsleder i forrige møte 

- Lekeapparater på Trones Nord: Rullestoldisse er på vei. 

- SFO – Foreldrebetalingen styrer antall voksne. Jo flere barn, jo flere kan ansettes. Antageligvis 

en økning til høsten. Neste års kull er vesentlig større enn årets. 

- Chromebooks – faglig vurdering. Tatt i bruk etter jul. Skolen bestemmer bruken, ikke politikerne. 

- Jfr. forrige punkt, opp til den enkelte skole om de samler inn Chromebookene i ferier. 

- IPad-bruk på Trones Nord – Sandnes kommune er ikke rigget for annet enn Chromebook (og 

vanlige PC-er). 

- Skolerute – sendes ut på høring i tidlig desember. Ferdigstilles i februar, et halvt år før skoleårets 

start. Vanskelig å få til tidligere. Jo tidligere man ferdigstiller denne, desto større usikkerhet vil 

det være med tilhørende mulighet for endringer. 

- Trappeheis for rullestolbrukere – det er mulig med trappeheis. Saken har blitt reist for Eiendom 

ved flere anledninger. Pågående sak. 

- Reflekskonkurranse – ønskelig fra skolen om å flytte denne til januar/februar for at den ikke skal 

komme i konflikt med andre arrangementer, som f.eks. «beintøff»-kampanjen.  

- Skolen har startet et sjakktilbud for mellomtrinnet. Vurderer utvidelse av dette. To motiverte 

lærere er primus motor her. 

- Variert oppmøte på trafikkvaktene – ønskelig fra skolen med flere påminnelser. 

- Pågående rekrutteringer. 

- Mulighetsstudiet – Rektor deltar på dette sammen med kommunaldirektør og Eiendom 



Sak 29 - 19/20 Orienteringssaker fra leder, herunder info fra S.U og S.M.U 

- Vedtak i SU 13/1 – Trones er en favoritt til å bli ny sentrumsskole. SU ønsker å være en aktiv part 

i mulighetsstudiet. 

- Gjennomgang av brukerundersøkelsene. 

- Skoleruta ble diskutert. 

EVENTUELT. 

- FA inn i elevrådet? Kan noen representere dem, enten at de tar det selv eller at f.eks. en 

7.klassing representerer dem. Inger tar saken videre. 

- Søknad til FAU fra Elevrådet om midler til å få malt opp div. spill i skolegården, eks. ludo, 

gangetabell etc. FAU stiller seg positive til søknaden, og bevilger 20.000,- til dette formålet. 

- FAU ber SU (som rådsorgan) kalle inn til et ekstraordinært møte. Temaet er manglende 

tilrettelegging fra kommunens side for bruk av Ipad på Forsterket avdeling (FA). 

- Viktig at kunst og håndtverkstimene blir avholdt. Elevene har behov for dette. Inger tar denne 

videre. 

- Inneklimaet på skolen er ikke godt nok, spesielt på SFO-bygget. Når det henger våte klær til tørk, 

blir lufta ekstra tung. Inger melder til Eiendom. 

 

 


