Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 7. juni 2016 kl. 19.30 – 21.00
FAU 2015/2016
Trinn
SFO
1
2
3
4
5
6
7

Medlem
Nils Harald Leversund (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

Tilstede
X

X
X
X

X

Vara
Tone Meling
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@lyse.net

Tilstede

X

FAU 2016/2017
Trinn
SFO
1
2
3
4
5
6
7

1

2

Medlem
Nils Harald Leversund (nestleder)
nilsemaen@gmail.com
Anne-Lill Oma Reke (A)
anne-lill.oma@hotmail.com
Thor Daniel Eigestad Skaar (B)
thordanielskaar@hotmail.com
Torhild Nystøl Berntsen (B)
torhild.n.berntsen@gmail.com
Vegard Bentzen (B) (kasserer)
Vegard.bentzen@shell.com
Jorunn Skjøld (B) (leder)
jorunnskjold@live.no
Ingrid Dirdal (B)
ingrid.dirdal@lyse.net
Vibeke Linn Haugan Landmark (B)
(sekretær)
vibeke.landmark@lyse.net

Tilstede
X

X
X

X

Vara
Audun Bredal Halvorsen (1B) (Ny)

Tilstede

Sissel Sørheim (A) (Ny)
sisselch@hotmail.com
Ingunn Reed Anda (A)
ingunnreedanda@gmail.com
Laila Karin Olsen Meberg (A)
lailakolsen@hotmail.com
Tove Stenberg Vold (A) (Ny)
tove.stenberg@gmail.com
Anne Turid Vestbakke (A)
atlv@vestbakke.com
Knut Braut
Knut.braut@gmail.com
Line Ø. Njaa (A) (Ny)
linoe@statoil.com

X

Sak
Åpning og godkjenning av agenda
- Agenda godkjent.

Ansvar
Tore

Skolens hjemmeside - til FAU (fast sak)
1. Nye publikasjoner:
- Det må ordnes med rettigheter slik at FAU kan legge inn
publikasjoner. Nye publikasjoner blir fulgt opp til høsten.

Nils Harald

2. Meldte tema til FAU seksjon på skolens hjemmeside:
- Ingen tema meldt.

3

Informasjon fra skolen
1. Streng økonomistyring for skoleåret 2016-2017 og framover er
nødvendig. Som følge av kraftig sparing i Sandnesskolen medfører
dette for Smeaheia en reduksjon i bemanning tilsvarende 1,5 årsverk .
2. Rektor ønsker å bruke 100 000,- til nye PC’er til skolen. Dette er
nødvendig og kan forsvares med reduserte utgifter til vedlikehold.
3. «Reisen» i kulturhuset. Gjennomføringen av «Reisen» har krevd mye
fra både lærere og elever, og det er veldig kjekt at dette ble en
suksess.
4. Smeaheia skal ha fire praksispartier neste skoleår.
Dette gjelder Tone, Siv Iren, Berit, og Bodil.

Tor

Følgende saker ble tatt opp i SU/SMU 1. juni 2016. Henviser til referat fra
møtet i SU som finnes på skolens hjemmeside:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

5

Revidering av ”Handlingsplan for trivsel og mot mobbing”
Revidering av ”Ordensregler for Smeaheia skole”.
Skolegudstjeneste
Utviklingsmål 2016-2017
Organisering av leksetid 2016-2017
Høring for nytt stadion
Høring Skolebehovsplan for 2017-2020

----------------------------------------------------------------------------------------------Fast sak:
 Elevkapasiteten ved Smeaheia skole.
- Klasseromsinndeling er blitt vurdert til å være ok.
17. mai 2016
 17. mai-komiteen har gjennomført eget evalueringsmøte 23.mai
2016. Årets gjennomføring av familiearrangementet 17. mai har gitt
et overskudd på ca. 34 000,-. Tilskudd fra Sandnes kommune
kommer i tillegg (ca. 1 500,-).


Det flotte været på 17. mai var nok med og sikret godt besøk på
arrangementet og noe av det vi var mest imponert over var at det
var fullt med folk både i kafeer og på aktiviteter frem mot stengetid
kl 14:00.



Det var mange gevinster og totalt sett kjempebra tilbakemelding på
gjennomføringen av 17.mai. En erfaring å ta med seg er likevel å
vurdere nye betalingsløsninger til neste år. Det ble også laget et
godt oppsummeringsskriv med kommentarer/erfaringer som vil
være tilgjengelig (Dropbox) for neste års 17. mai-komite.

Redningsaksjon av ballbingen på oppsiden av skolen -innspill til FAU
Foreløpig svar fra Eirik Salvesen (Barne- og ungdomsleder i Sandnes Ulf) på
henvendelse fra FAU:
«Det er riktig at ballbingen er bygget og finansiert av Sandnes Ulf.
Jeg har tidligere vært i kontakt med rektor for at drift og vedlikehold kunne
vært overført og knyttet til skolen, uten at dette har blitt fullført.
Initiativet fra FAU med oppgradering og vedlikehold av bingen imøteses med
glede og dere står fra vår side fritt til å foreta det dere finner nødvendig.»

Tore

Tore/Nils
Harald
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FAU har vedtatt å bidra med 5 000,- til førstehjelpstiltak for å få fikset
ballbingen (netting og mål). FAU ser da for seg at Sandnes Ulf skaffer
folk til å utføre dette.
FAU vil ta kontakt med Eirik Salvesen for videre fremdrift. I tillegg må
det avklares med Sandnes kommune (Park og idrett) om eierforhold og
støtteordninger for å sikre videre bruk.

Regnskap og resultat i FAU skoleåret 2015/2016
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Gjennomgang av regnskap ble gjennomført.
17. mai har gitt god avkastning og handlingsrom for FAU 2016/2017.
Godkjent regnskap signeres av nestleder.

FAU skoleåret 2016-2017
1. Navn på nye vara-representanter etter gjennomførte
valg på foreldremøtene:

Vegard/Nils
Harald

INFO

SFO : Audun Bredal Halvorsen (1B)
1. Trinn : Sissel Sørheim (A)
4. Trinn: Tove Stenberg Vold (A)
7. Trinn: Line Ø. Njaa (A)
2. Møtekalender for FAU 2016/2017 er vedtatt :
2016: 6/9, 4/10, 1/11 og 6/12,
2017: 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 og 6/6
8

Konstituering av FAU for skoleåret 2016/2017
Det ble foretatt valg av følgende verv:
 Leder: Jorunn Skjøld
 Nestleder: Nils Harald Leversund
 Kasserer : Vegard Bentzen
 Referent/sekretær: Vibeke Linn Haugan Landmark

Tore

I tillegg ble det foretatt valg av representanter til:
 KFU: Nils Harald Leversund
 SU: Jorunn Skjøld og Vibeke Linn Haugan Landmark
 SMU: Tore Sviland
9

Eventuelt
1. FAU ønsker å gjøre stas for god gjennomført innsats i forhold til
forestillingen «Reisen» til både lærere og elever. Det ble da foreslått å
gi involverte lærere blomster, og is til alle skolens elever.
2. FAU vurderer lagringsløsning for dokumenter (f.eks. Dropbox,
Googledisk etc). Dette for å letteregjøre samarbeidet i FAU og at
nåverende medlemmer har tilgang til dokumenter.

Meldte saker til neste møte i FAU 6.september 2016:
●
●

Elevkapasiteten (fast sak)
Skolens hjemmeside -seksjon til FAU (fast sak)

Jorunn/Vibeke

Nils Harald

