Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.30 – 21.00
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Medlem
Nils Harald Leversund (2A) (nestleder)
nilsemaen@gmail.com
Thor Daniel Eigestad Skaar (B)
thordanielskaar@hotmail.com
Laila Karin Olsen Meberg (A)
lailakolsen@hotmail.com
Vegard Bentzen (B) (kasserer)
Vegard.bentzen@shell.com
Jorunn Skjøld (B)
jorunnskjold@live.no
Ingrid Dirdal (B) (sektretær)
ingrid.dirdal@lyse.net
Anne-Lill Oma Reke (A)
anne-lill.oma@hotmail.com
Tore Sviland (A) (leder)
tore.sviland@lyse.net
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X

X

X
X

X

Vara
Tone Meling (3C)
Tone.m@lyse.net
Ingunn Reed Anda (A)
ingunnreedanda@gmail.com
Torhild Nystøl Berntsen (B)
torhild.n.berntsen@gmail.com
Marianne Gjerlaugsen (B)
marianne.gjerlaugsen@uis.no
Anne Turid Vestbakke (A)
atlv@vestbakke.com
Åse Hauge (A)
asehauge@live.no
Vibeke Linn Haugan Landmark (B)
vibeke.landmark@lyse.net
Ann Helen Aune (B)
annhelen.aune@ly.se.net

Sak
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Åpning og godkjenning av agenda.
Ingen innvendinger. Agenda ble godkjent.
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Informasjon fra skolen:
1. klasse 2016-2017
Totalt 53 enkeltvedtak for 1. klassinger som skal gå på Smeaheia skole ble
sendt ut 26. januar 2016. Klager kan forventes. Barn som bor i Torvholsteigen
og Prestholsteigen har fått skoleplass på Soma skole. Avgjørelsen er tatt i
samråd med ny kommunaldirektør, og vedtaket er signert av rektor på
Stangeland skole.
Dersom klager innvilges vil Smeaheia skole måtte bruke spesialrom til
ordinære fag, dette rammer først og fremst utøvende/ estetiske fag og har
betydning for det helhetlige pedagogiske tilbudet i syv over framover.
Økonomi 2016
Innsparingskravene er noe redusert til ca. 2000 kr. pr. elev. Dette tilsvarer i
underkant av 800 000 kr. for Smeaheia skole. Skoleledelsen velger å samkjøre
spesialundervisning på tvers av trinn, og at tilbud/opplegg gjøres mer i
grupper, men tilpasset behov hos den enkelte. Dette er en kunnskapsbasert
tilnærming som det er ønskelig å prøve ut og som kan være
kostnadsbesparende.
Det blir nødvendig å se på andre tiltak som er mer kostnadseffektive, blant
annet om den totale bruk av spesialfunksjoner i staben fremdeles er riktig
ressursutnyttelse.
Skoleåret 2016-2017
Det planlegges et lederseminar i Byrkjedal fra 13.- 15. mars.
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Ansvar
Tore

Tor

Skidag/karneval
Skidag for mellomtrinnet og karneval for småskolen planlegges 12.februar
2016. Det er ett værforbehold; det må være snø. Rektor vil sende en
forespørsel til FAU om å bidra økonomisk, i tråd med tidligere år.
Nye komfyrer
Det vil bli kjøpt inn nye komfyrer til skolekjøkken. Smeaheia 10:14 har sponset
skolen med 12 000 kroner. Totalkostnadene for fire komfyrer er 28 000
kroner. FAU vil muligens få forespørsel fra skolen om økonomisk bidrag til
disse nye komfyrene.
Renovasjon
Rutiner (etterlevelse) for elever skjerpes. Det er utarbeidet en brosjyre som vil
bli hengt opp i klasserommene for god og effektiv sortering. Dette har hatt en
gøyal og konkurransepreget tilnærming, som iallfall enkelte klasser har blitt
engasjerte av.
Forestillinger i vår
To store forestillinger arrangeres av skolen i vår: (1) Forestilling av 7. trinn i
slutten av april 2016. (2) Forestilling av hele skolen i «Reisen» i starten av juni
2016. Til sistnevnte er det solgt ca. 350 billetter, foreløpig kun 4 billetter per
familie, men etter en frist blir billettene frigitt til flere interesserte.
Nye vikariater
Skolen har ansatt 2 nye vikarer: (1) Alf Urdal for Ida på 3. trinn som skal ha
foreldrepermisjon (2) Toril Tornes overtar etter Kinga som har sluttet.
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Premie til reflekskonkurransen:
Konkurransen avsluttes 12.02.16. Lærerne har omforente kriterier til hva som
er god nok refleks. Premien vil være en overraskelse til den beste klassen i
bruk av refleks til en verdi av ca. 2 000 kroner.
Nils Harald Leversund og Vegard Bentzen tar ansvar for innkjøpet. De skal
prøve å tilpasse premien slik at hele klassen kan få glede av denne. Klassen
med høyest refleksbruk vil få premien etter vinterferien.
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Eventuelt:
Rollebytte i FAU
Ingrid Dirdal tar over som sekretær/referent etter Thor Daniel Eigestad Skaar.
Beredskap ved alvorlige hendelse
Denne saken ble tatt opp etter innspill fra forelder som etterspør status for
beredskap ved Smeaheia skole. UDIR har gitt føringer for beredskap ved
skolene. Beredskapsplan er under utarbeidelse og nesten klar. Til møtet har
Tor laget en kortversjon. Varsling, kommando, evakuering, årvåkenhet er
tema i dette arbeidet.
Øvelser er utfordrende å gjennomføre med hensyn til den umiddelbare
effekten på eleven. Elektronisk varslingssystem finnes ikke på skolen(e), dette
er et kritisk element, og har betydning for hvordan beredskap rigges. Sandnes
kommune har i 2016 satt av 5 mill. kr til start av arbeidet med varslingssystem
for skolene.
17. mai komite
FAU vil ta kontakt med Arnt Vegard Espeland og Ingvild Jørpeland Voll i
anledning oppstart av årets 17. mai komite. Oppstart av denne komiteen er
dessverre noe forsinket. Ingen fra årets FAU har tidligere har vært i 17. mai
komiteen trenger FAU innspill fra disse tidligere 17. mai komitemedlemmene.
Innspillene skal være klare til neste FAU-møte 01.03.16.

Tore/Tor

