FAU 2018/19
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 4. september 2018 kl. 19:30-21.00
Trinn Medlem

e-mail

Vara

e-mail

SFO
1
2

audbrehal@gmail.com
kjetil.ogreid@akerbp.com
julieteresaolsen@gmail.com

Velges til høsten
Eirik Leiros
Lise Carina Kristiansen X

eleiros@hotmail.com
lise@capone.no

trineragde@yahoo.no
merete.jensen@gmail.com

Catrine Klubnes X
Marion Tveiten

catrine.hagan@gmail.com
marion_tveiten@hotmail.com

Normann Oftedal X
Anita Aase X

normann.oftedal@sandnes-sparebank.no
anita@familienaase.no

Audun Bredal Halvorsen X
Kjetil Øgreid (Kasserer) X
Julie Teresa Rege Olsen
(Nestleder)/(vara KFU) X
Trine Ragde (Leder)/(SU)
Merete Jensen Sunnarvik
(Klubbkveldkontakt)
Velges til høsten
Tove Stenberg Vold (SMU) X
Anne Turid Lian Vestbakke
(Sekretær) X

3
4
5
6
7

tove.vold@gmail.com
atlv@vestbakke.com

Jorunn Skjøld (SU)

jorunnskjold@live.no

Meldt forfall: Merete Jensen Sunnarvik (4. trinn), TrineRagde (3. trinn)
FAU datoer:
2. oktober, 6. november, 4.desember, 8.januar, 5. februar, 5. mars, 2. april, 7.mai, 4.juni

Sak
1

Åpning og godkjenning av agenda

2

Info fra skolen (Tor)
• Vellykket oppstart for SFO og skole
• Tone Fjogstad, kontaktlærer i 3B, slutter 27. september for å starte som

Aksjoner

Ansvar

Sak

Aksjoner
assisterende rektor på Lye skule. Rekruttering pågår.
•
•

Uke 36 (03-07.09.18) Vennskapsuke
Vennskapsuka er godt i gang, inkludert aktivtetsdag for hele skolen

•

Kapittel 9a – elevens skolemiljø.
o Miljøveiledere og rektor har presentert regelverk mot mobbing for ansatte.
Foreldre blir informert gjennom hjemmeside, ukeplaner og foreldremøter.
Alle ansatte har fått "Guide til ansatte" i f.t. Kapittel 9A. Alle må også kjenne
til skolens handlingsplan mot mobbing «Plan for et trygt og godt skolemiljø
på Smeaheia skole». Kontaktlærerne tar opp elevens skolemiljø i alle
klasser.
o Vennskapsuka et godt tiltak for å få til et godt skolemiljø, med fokus på et
trygt skolemiljø de første ukene av skoleåret

•

I uke 37 holdes felles foreldremøter.
o SFO og 1. trinn har felles foreldremøte tirsdag 11. september.
o SFO og 2. 3. og 4. trinn har felles foreldremøte onsdag 12. september.
o 5.- 7. trinn har felles foreldremøte torsdag 13. september.
o Ledelsen kommer og orienterer om Chromebook, elevens skolemiljø
(kap.9A), forestillingen som settes opp i Kulturhuset til våren for hele
skolen.
o Geir Erik orienterer om utviklende matematikk for 1.-4. trinn. Han stiller på
de to første foreldremøtene (og kommer ikke på foreldremøte for 5.-7.
trinn).

•

Skolefotografering for alle klassene, SFO og personalet 10. og 11. september.
Portrettbilder tas kun av 1. og 7. trinn.

Ansvar

Sak

Aksjoner
•

Anleggsvei til nytt stadion- status.
o Mandag 20. august åpnet anleggsveien for massetransport. Transporten vil
pågå til uke 45/46. Trafikkvakter er på plass ved Børskådå og ved Rema
1000/Stangeland skole. Tunnel under anleggsvei var klar til skolestart. Det
er også montert ballfangernett ved ballbingen. For Smeaheia skole er det
svært viktig at alle våre elever har så trygg skolevei og skolegård som mulig.

•

Skolebehovsplan 2019 – 2022
o Behandles i utvalg for kultur og oppvekst 28.8 og i bystyret 10.9
o Utfordringer med gamle bygg som må utbedres og mangel på areal til
elever og ansatte. I tillegg er det dårlig utnyttelse av tomtene. Den store
utfordringen er Sandved, Stangeland og Trones skole. Bystyret ber
rådmannen søke å innarbeide midler i kommende økonomiplaner til å
foreta utvidelser ved én eller flere av skolene Sandved, Stangeland og
Trones. Rådmannen må vurdere om det vil være mest hensiktsmessig å
erstatte eldre bygg med mer kompakte bygg. Ved Smeaheia skole må det
sikres tomteareal til en mulig utvidelse av skolen.

•

Det er laget en trafikksikkerthetsplan for skolen som vil bli tatt opp i
samarbeidsutvalget denne uken. Planen omtaler bl.a hva skolen gjør for å lære
elevene trafikksikkerhet.

•

I fjor ble det søkt om midler til lysavskjerming på de nordvendte vinduene på
skolen, denne uken kom det beskjed fra rådmannen om at det var innvilget kr
150 000 til dette formålet. Skal monteres i nær fremtid.

Ansvar

3

Sak

Aksjoner

Status/erfaring anleggsvei

•

•
•
•
•
•
•
•

4

Anleggsveien ble behandlet av FAU i forrige skoleår, det er klager inne til fylkesmannen
fra naboer og barnehagen i Ormaskogen.
Bra med undergangen som er kommet inn, og vaktene som er på plass fra før kl halv 8
og i tillegg etter skoletid.
•
Det er observert farlig lek ved veien der anleggsbilene kjører, alle må snakke med egne
barn
Utbygger har fulgt opp mange av aksjonene som de skulle følges opp ifht skolevei. Det
er en åpen dialog med utbygger.
Det oppleves at anleggsbilene kjører veldig forsiktig og tar hensyn. De feier og spyler
veien jevnlig og vil asfaltere litt av veien forbi barnehagen for å unngå
støvproblematikk.
Nå inn i den mørke tiden må det fokuseres på refleksbruk, bør være et fast punkt på
FAU møtene utover høsten.
Erfaringer og ev. utfordringer med anleggstrafikken bør også være et fast punkt på
møtene. Gjerne under en felles sak om trafikksikkerhet.

Informasjonsmøte med nye klassekontakter
•
• FAU leder holder et møte med klassekontaktene i begynnelsen av oktober for å
overlevere erfaringer fra tidligere år.
• Diskutere muligheten for å et felles lagringssted for nyttig informasjon, istedet for
permene som har vært i omløp.
•
• 5.trinn mangler FAU representant, skal komme fra 5A. Bør på plass så fort som mulig.
Kan Trine ta kontakt med klassekontakt 5A før foreldremøtet 13. september slik at de
kan velge en representant på foreldremøtet.

Ansvar

Ta trafikksikkerheten
opp i foreldremøtene nå
i høst og oppfordre alle
til å snakke med egne
barn
Refleksbruk og
trafikksikkerhet bør inn
som et fast punkt på
FAU møtene i høst

Trine
Avholde møte med
klassekontaktene (se
foreslåtte
agendapunkter under)
Kontakte klassekontakt Trine
fra 5A for valg av FAU
rep

Sak
•

5

Aksjoner
SFO mangler en representant i FAU, det trengs både en fast og en vara. Bør komme fra •
1. trinn siden en del elever slutter på SFO i 3. eller 4. klasse. Klassekontaktene på 1.
trinn må kontaktes før foreldremøte i uke 37 slik at FAU rep kan velges på
foreldremøtet.

Klubbkveld

•
•

Datoer for klubbkvelder i høst er 27. september, 25.oktober, 29. november
Merete Jensen Sunnarvik (4.trinn) er ny klubbkveldkontakt

6

Årshjulet for FAU
o Årshjulet ble gjennomgått for september og oktober, kommentarer og endringer er
skrevet direkte inn på årshjulet

6

Annet

•

•
o Valg av representant til:
 KFU representant (kommunalt foreldreutvalg) – utsette valget til møtet
i oktober når det også er på plass rep fra SFO og 5.trinn
 SMU medlem (samarbeidsutvalg og skoleutvalg) – Tove Vold stiller seg •
som representant for SMU
 17.mai-komitekontakt – tar dette også på møtet i oktober
•
o Plan for foredrag i regi av FAU – henter inn forslag fra møtet med foreldrekontaktene
(mulige alternativer er Trygg Trafikk, eller ulike barne og ungdomsinstanser i Sandnes
kommune). Alle forslag mottas med takk.
o Gjenoppta maling av ballbingen? Det gjenstår to sider som ikke er malt. Sissel S.
Sørheim (3.trinn) er ansvarlig. Hun foreslår tirsdag 18. september kl. 18, evt. torsdag •
20. september om været ikke tillater tirsdag. FAU rep på hvert trinn ber

Ansvar

Trine
Kontakte
klassekontakter fra 1.
trinn før foreldremøtet i
uke 37 slik at FAU rep
(fast og vara) kan velges
på foreldremøtet
Anne Turid
Informere
klubbkveldansvarlige om
ny FAU kontakt

Nytt valg i oktober på
KFU og 17.mai komite
kontakt

Trine

Maling av ballbingen

Trine

Sjekke med Tom Ryen
om muligheten for å
arrangere Hallovenn og
hvordan FAU kan bidra Julie Teresa
Ta en gjennomgang av
økonomi på neste møte Kjetil

Sak

Aksjoner

klassekontaktene skaffe to fra hver klasse. Malere mailes til sisselch@hotmail.com.
o Hallovenn ble etterlyst i fjor, dersom det mangler voksne så kan FAU hjelpe til med å •
skaffe vakter. Sjekke med Tom Ryen om det kan være aktuelt gjennomføre det det i år.
o Skatepark er foreslått, oppfordre til at dette kan tas opp i elevrådet også. Mulig
fellessak for elevrådet og FAU.
o Barnetråkk analyse ble gjort når skolen var ny, nå jobber skolen med å få den
oppdatert. Det ble diskutert at det kan være en fordel å vente med å oppdatere
analysen til anleggsarbeidet er ferdig og skoleveiene er normalisert igjen.
o Økonomi - få en gjennomgang av status på neste møte
o Reflekser, det sjekkes mulighet for å få tak i reflekser siden vi ikke får fra Trygg Trafikk i
år
o Det ble meldt bekymring i forhold til lærerbytter og mangel på lekseoppfølging spesielt
på ett trinn. Rektor formidler dette videre til det aktuelle trinnet.

Saker som bør diskuteres på møtet med klassekontaktene:
- Informere om at klassekontaktene kan søke FAU om midler
- Foredrag i regi av FAU, hente inn forslag fra foreldrekontaktene
- Minne om at det må velges representanter til 17.mai komiteen

Ansvar

Sjekke muligheten for å Normann
skaffe reflekser

Årshjul i FAU 2018/2019
August

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
September *Økonomi
*Foredrag i regi av FAU?
*Maling av ballbingen
*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 høst. Få
Oktober
oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen
*Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai

Juni

*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
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger
*Innkalle påtroppende FAU-medlemmer på møtet
*Konstituering av nytt FAU
*Fastsette datoer for møter kommende skoleår.
*Innlevering av foreldrekontaktpermer 7.trinn
*Følge opp at barnetråkk analysen oppdateres når anleggsveiene er ferdige (2020?)

