SANDNES KOMMUNE
Referat FAU

MØTETYPE:

Referat FAU

DATO:
STED:
MØTELEDER:
MØTEREFERENT:

03.06.2019
Øygard
Katrin Handeland
Sten Vidar Torp

Rune Stangeland, Katrin Handeland, Terje Lauvvik, Sten Vidar Torp, Anita Hinley,
Karsten Hesselager, Fredrik Larsen, Elin Osvåg Allen, Kari Titland Lima, Ellen
Marie Hamre, Jane-Kate Iversen, Line Lyng Løset, Ragnhild Anfindsen.

Til stede:
Forfall:
Sendes også:
SAK
1.

BEHANDLES
Rektor informer:

ANSVARLIG

3 nye lærere er på plass og det er en utlysning til ute. Bedre økonomi enn
forventet har frigjort penger til flere ansettelser.
Avdelingsleder for 9.trinn er på plass. Vikariat 1 år.
Ny rektor er på plass. Det er Espen Nilsen som kommer fra Malmheim
Barneskole.

Rektor

Foreldremøte for nye 8.klasser ble gjennomført i mai og nye FAU
representanter er på plass. Mange meldte seg og der er veldig positivt.

2.

Elevenes psykososiale miljø:
Dette har vært et fast punkt på alle FAU møtene og det fortsetter det med.
Det har bidratt til å holde fokus på et svært viktig tema. Skolen indre liv
angår alle, ansatte, elever og foresatte.
FAU ønsker dialog med skolen hvordan informasjon kan nås ut til både
elever og foresatte når det over tid har foregått for eksempel tyveri på
skolen. Ikke informasjon på enkelt hendelser, men hvordan gå ut med
info når det gjentatte ganger foregår tyveri og annen adferd som ikke er
ønskelig. De siste ukene har det vært særlig 8 klasse på torsdager som har
vært utsatt for tyveri mens de har hatt gym. Det er penger som er stjålet,
dyre air pods. Til tross for tiltak fra skolen har det fortsatt vært tyveri. Nå
iverksetter skolen tiltak slik at garderobene fysisk skal være utilgjengelig
for andre enn de som bruker garderobene. Inntil dette er på plass vurderes
det fra skolen sin side vakter.

Skole/FAU

FAU ønsker videre at det skal informeres om tyveri etc på skolens
nettside når dette har foregått over tid og at foresatte, for eksempel
gjennom Mobilskole, får informasjon om hva som foregår.
Avklare hvordan FAU kan kommunisere ut til foresatte.
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SAK:

BEHANDLET

ANSVARLIG/
FERDIG TIL

3.

Årsregnskap:
FAU

4.

Mer informasjon kommer på mail. Blir ikke lagt frem i sin helhet på
dagens møte. Sak overføres og status på første FAU møte etter
sommerferien.
Komiteer:
Det jobbes godt med avslutningsfesten den 20 juni.
SU/SMU:

FAU

5.

6.

Ikke vært møte i SU siden sist, men nytt møte 19 juni, der blant annet
felles ordensregler for skolene i Sandnes vil bli drøftet.
Annet:

7.

Saker å følge videre opp i nytt FAU for skoleåret 2019/2020 vil blant
annet være:
a) Lik praksis når det gjelder « fredagsmail» Mange kontaktlærere
sender ut mail til foresatte når en skoleuke er omme og de som
har hatt dette som praksis sier det er et nyttig og er et enkelt tiltak
for bedre informasjon og samarbeid skole-hjem. FAU ønsker lik
praksis i alle klasser.
b) Drøfte med ny rektor tema taushetsplikt som FAU
representantene har.
c) Forsøke å finne permer hvor ulike komiteer har samlet sin
informasjon. Vil gjøre det lettere for de som tar over.
Flere representanter slutter nå i FAU og nye kommer inn. Takk til alle for
engasjement for å gjøre samarbeid med skolen godt. Takk til Katrin
Handeland som tok på seg ledervervet dette skoleåret og til nestleder
Terje Lauvvik for en årrekke i FAU.

SU

Skole/FAU

Nytt møte når nytt skoleår starter opp i august. Rektor kaller inn til det
første møte. FAU ønsker avtroppende Rektor Rune Stangeland lykke til i
ny jobb.
GOD SOMMER TIL ALLE OG TAKK FOR GODT SAMARBEID
MED REKTOR OG LÆRERE SKOLEÅRET 2018/2019.
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