Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 3. november 2015 kl. 19.30 – 21.10
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Medlem
Nils Harald Leversund (2A) (nestleder)
nilsemaen@gmail.com
Thor Daniel Eigestad Skaar (B) (sekretær)
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)
ingrid.dirdal@lyse.net
Anne-Lill Oma Reke (A)
anne-lill.oma@hotmail.com
Tore Sviland (A) (leder)
tore.sviland@lyse.net

Til stede
X
X
X
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
Åpning og godkjenning av agenda
Agenda godkjennes, men med følgende innvending fra RekTor om manglende punkt
nr. 2 på agenda ; ‘’Informasjon fra skolen’’.
Dette pkt. skal inkluderes i fremtidige møte- agenda.
Forslag til økonomiplan for Sandnes kommune 2016-2019
Hvordan påvirker/hvilke konsekvenser har denne for Smeaheia skole?

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/omkommunen/Styringsdokumenter-og-planer/Styringsdokumenter-ogplaner/Okonomiplan-2015-20181/Forslag-til-vedtak-og-hovedtall/#
På grunn av reduserte skatteinntekter for Sandnes kommune, har rådmannen
fremmet forslag til økonomiplan for 2016 som innebærer en reduksjon på ca. 1,5
lærerårsverk for Smeaheia skole og ytterligere innsparinger i årene som kommer.
Viser til uttalelse fra SU vedr. konsekvensutredning for hva økonomiplanen betyr for
Smeaheia skole. Rektor ønsker ytterligere konkretisering el. kommentarer fra FAU
innen fredag 6.11.2015.
FAU påpeker sterkt ønsket om fremtidig opprettholdes av TL-ordningen.

Til stede

Ansvar
Tore

Tor/Alle
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Hei Verden. Vår aksjon
FAU ønsker ytterligere informasjon om forrige skoleårs FAU standpunkt angående
fremtidig støtte til ‘’Hei Verden – aksjonen’’. Ifølge referat fra FAU-møte 04.11.2014
var FAU positive og støttende til ny aksjon høsten 2015.

Tor/Tore

Hva med «Hei verden» som omvendt adventskalender for alle trinn dette skoleåret?
http://heiverden.no/christmascalendar
FAU er positiv og støtter forslaget om ‘’Hei verden – omvendt adventskalender’’.
I tillegg til skolen og lærerne kan også klassekontaktene involveres for praktiske
innspill. FAU ønsker i tillegg en nøktern tilnærming til prosjektet som ikke setter et
økonomisk press på foreldrene. Det viktigste er at elevene får en god innføring i
solidaritetsarbeid.
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Informasjon fra SFO
Kort gjennomgang av dagens tilbud, aktiviteter osv.

SFO-leder;
Anne Cecilie
Dahle Malkenes

Smeaheia SFO’s årshjul 2015/2016 er basert på føringer fra Sandnes kommune.
Det refereres til SFO’s seksjon på hjemmesiden til skolen for oversikt av hvilke
aktiviteter SFO kan tilby elevene på de ulike basene.
Aktiviteter som tilbys barn på SFO er basert og opprettes enten i forhold til ansattes
faglige kompetanse eller fra eksterne tilbud fra lokale grupper (som f.eks. karate).
SFO vil nå gi et tilbud om bading (lek og vanntilvenning) i Giskehallen onsdager hver
uke. Tilbudet vil gå ut til de eldste barna i SFO (3. og 4 Trinn).
Hei Verden- aksjonen har tidligere vært organisert av SFO.
SFO stiller seg positive til fremtidig samarbeid sammen med skolen.
Smeaheia SFO har alltid hatt et positiv renomme i Sandnes. SFO-leder kan være stolt
av masse kjekke og gode tilbakemeldinger som ble gitt og henvist til av flere rep.
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Manglende svømmeundervisning i 3-klasse
Bekymringsfylt at 3-klassene ikke får undervisning hele året pga. manglende
svømmetimer. Hvilke tiltak er aktuelle for å sikre nødvendig svømmeundervisning?

Tor

FAU forstår bekymringsmeldingen angående manglende svømmetilbud til 3-klasse og
ønsker at svømmetilbudet skal prioriteres. I følge Tor har det vært utfordringer med å
opprettholde kvalifiserte svømmelærere i forhold til årlig test av dypdykk.
Det er skolens ansvar for best mulig rettferdig og praktisk gjennomføring av de 2
timene med ukentlig svømmeopplæring til alle de tre klassene. Skolen jobber for at
det skal være nok kvalifiserte svømmelærere til optimal svømmeopplæring for all tre
klassene.
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Seksjon FAU v/ny hjemmeside
Forslag om å legge ut medlemslister fra FAU, SU og trinnkontakter .
Andre oppslag til FAUs seksjon på hjemmesiden?
På FAU’s hjemmeside vil følgende bli lagt ut:
- Medlemsliste FAU 2015/2016
- Oppdatert liste over foreldrekontaktene
- Link til FUG.no (informasjon om FAUs mandat og hensikt).

Tore

I tillegg ønsker FAU å implementere en bedre søkefunksjon på hjemmesiden, samt
opprette egen seksjon for SU på hjemmesiden.
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Eventuelt.
-

Foreldre og elev undersøkelsen fra UDIR med oppstart uke 46.
o Rektor ønsker tilbakemelding og inkludering av FAU i UDIR
undersøkelse til våren.

-

Leksehjelp i SFO for 1-klasse.
o Leksehjelp tilbys dette året til elever på 4 trinn og en gruppe elever i
5-7 klasse (pga overgang til ungdomsskole). Erfaring fra tidligere års
leksehjelp til 1- klasse viser at dette er særdeles ressurskrevende
med lite utbytte (mye må gjøres på nytt)

-

All informasjon som deles ut til elevene skal være relevant for skolen og
godkjent av administrasjonen. Tilbud kan leveres til skolen, men skal gå via
riktige kanaler.

-

Kveldsseminar KFU på Vitenfabriken 01.10.2015. Både Nils Harald og Tore
stilte på dette seminaret kl. 19-21. Fikk først litt info/presentasjon av KFU,
som er tilgjengelig på KFUs seksjon på Sandnes kommunes hjemmeside,
deretter erfaringsutveksling i form av dialogkafe.

Alle

