FAU 2018/19
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 5. februar 2019 kl. 19:30-21.00
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FAU datoer:
5. mars, 2. april, 7. mai, 4. juni
Forfall: Janne (SFO), Julie (2.trinn), vara kunne heller ikke stille for 2.trinn
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1

Åpning og godkjenning av agenda (Trine)

2

Info fra skolen (Tor)
o Elev som har vært alvorlig syk døde 29. januar. Minnesamling for hele skolen samme dag.
o Gjennomgang av elev‐ og foreldreundersøkelsen.
o Smeaheia skole blir ressursskole i pedagogisk læringsteknologi.
o Refleksaksjonen ble avsluttet 1. februar. Vinneren ble 1A.
o Vi satser på å gjennomføre ski‐ og akedag fredag 15. februar!
o Planlegging av nytt skoleår.
o Status for lysavskjerming/persienner, fornyelse av personalrom og garderobe ved fløy 2 i nybygg
o Kveldsforestillingene «Sandnes‐en by blir til» 5. og 6. juni medfører at elevene får fri fredag 7. juni. SFO vil
være åpen.
o Oppdrag til skolene knyttet til kvalitetsplan for oppvekst barnehager og skoler
1. Elevrådet har jobbet med visjon og verdier i ny kvalitetsplan for oppvekst og kommet fram til disse
verdiordene: trygg, delta og forstå. Etter bearbeiding blir elevrådet ved Smeaheia skole sitt forslag til
visjon:
På lag for livslang lærelyst. Verdiene er: verdsettende, inkluderende og deltakende.
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2. Skolene skal legge til rette for involverende prosesser hvor alle formelle organ skal være involvert. Dere
skal ta utgangspunkt i Sandnes kommunes visjon og verdier og oppvekstvisjonen med verdier. Beskriv
dermed hva disse visjonene og verdiene betyr for dere som skole og aktør i samfunnet. Arbeidet må
settes i sammenheng med verdier og prinsipper for opplæringen i Overordnet del. Det vil bli sendt ut et
skjema hvor skolene skal fylle inn sine innspill innen 1. april 2019
Trafikksikkerhet og refleksbruk
Reflekskonkurransen avsluttet, men elevene oppfordres til å fortsatt benytte reflekser.
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Manglende trafikkvakt på feltet, dette er begrunnet i at det er mindre anleggstrafikk.
Det er kommet lys i undergangstunnelen.
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17.mai
o 17.mai komiteen har hatt sitt første møte i januar.
o Det ble vurdert fra 17.mai komiteen i fjor at mattene i gymsalen bør vurderes skiftet ut. FAU hadde en
befaring i forhold til teppeflisene og syntes ikke de var så ille, basert på et lite utvalg fliser. Mulig alternativ
kan være å rense teppeflisene? 17.mai komiteen sjekker priser på ulike alternativ, så kan det tas opp i neste
FAU møte.
o Innkjøp av premier fra Extra Leker ble gjort i fjor, det er ønske om å fortsette med dette. FAU støtter at
samme praksis følges i år.
o Søknad til kommunen om støtte til 17.mai arrangementet. Formidle kontakt mellom kasserer i FAU og
kasserer i 17.mai komiteen.
Annet
o Fellesmail (gmail) og g‐disk for FAU er opprettet.
o Muligheter for å legge ut informasjon til klassekontaktene via skyløsning (google drive) i stedet for permer,
dette sjekkes ut når mailadressen er på plass. Budsjett og det som er aktuelt fra kasserer er lagt ut på en
skyløsning. Tester om det fungerer.
o Søknaden til SR bank er under vurdering i disse dager.
o Søknadsperioden for å søke midler fra Sparebankstiftelsen er fra 19. februar til 19. mars (kultur og idrett,
oppvekstmiljø). FAU holder kontakten og diskuterer dette videre internt til neste møte.
o Sparebanken Vest har også mulighet for å søke om midler, må undersøke fristen.
o Nytt kunstgress til ballbingen er på ønskelisten. Etter priser fra Stangeland er det kostbart å skifte ut
kunstgresset. Merete tar kontakt med kommunen (Park og idrett) i forhold til hva vi kan gjøre for å fornye
kunstgresset. Avventer tilbakemelding.
o FAU vararep er valgt fra SFO.

Anne Turid

Kjetil

Merete

Årshjul i FAU 2018/2019
August
*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
*Økonomi
September
*Foredrag i regi av FAU?
*Maling av ballbingen
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister (Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen)
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU‐møtet?) FAU‐representant og rektor. OBS: minne på valg av
representanter til 17.mai komite – det er 6. og 7. klasse som har representanter i 17.mai komiteen, bør velges på foreldremøte nå i
Oktober
høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen
*Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.
November
Desember
Januar

Februar

Mars
April

Mai

*Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for skolen hver 3. år, må inn på planen for våren 2019
*Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for første møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling
17.mai komiteen avholder sitt første møte. Fau representant er tilstede og bidrar til konstituering.
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Skolebehovsplan?
*FAU foredrag på plass?
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Søke Elevfondet om midler (Elevrådet må søke, men FAU kan veilede). Søknad ved skoleårets start, "første mann til mølla" ‐ bør
lage søknaden klar før sommerferien. https://elev.no/vi‐tilbyr/eo‐fondet/
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger

