Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 5. januar 2016 kl. 19.30 – 21.00
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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
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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
Ingen innvendinger. Agenda ble godkjent.
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Tor
Informasjon fra Skolen
Elevundersøkelsen 5-7 trinn:
Svarprosent: 93 %
Trivsel, støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring,
motivasjon, medvirkning og mobbing ble målt. Elevene svarte over
landsgjennomsnittet på alle disse variablene, og det er en framgang på mange
av disse. Når det gjelder vurdering for læring er det en liten tilbakegang.
Skolen har jobbet med arbeidsro og registrerer at de skårer bedre i år på dette
konkrete spørsmålet, men ligger fortsatt noe lavt.
Motivasjon er også en variabel som skolen vil ha særskilt oppmerksomhet på
framover.
Mer detaljert informasjon vil bli lagt ut av rektor på skolens nettside.

Mer detaljert informasjon vil bli lagt ut av rektor på skolens nettside.
Hei Verden
Skolen fikk inn kr. 25.000 på omvendt adventskalender. Det er bra. Lærerne
opplever det har vært en inspirerende måte å jobbe på. Dette er det ønskelig
at blir gjentatt neste år.

x

Ansvar
Tore
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Foreldreundersøkelsen
Svarprosent: 47 %, en nedgang fra i fjor.
Foreldrene svarer at de opplever mobbing på skolen i større grad enn elevene;
men resultatet er under landsgjennomsnittet. Videre tyder resultatene på at
det er greit eller godt samarbeid mellom hjem og skole.
SFO får svært god tilbakemelding, resultatet er entydig med vurderinger som
peker i en positiv retning.

Til stede

Refleks
Refleksaksjonen fortsetter, og det er god oppslutning. Alle klassene er i gang.
Fravær
Langtidsfravær utfordrer skolen. Det har vært vanskelig å få tak i vikar.
Politiattest tar noen uker å få på plass. Politiattest må på plass i hvert tilfelle.
Analyse av tilpasset opplæring
Før 15. januar skal skolen analysere styrker, svakheter, muligheter og trusler
knyttet til tilpasset opplæring for alle elevene.
«Reisen»
Forestillingen «Reisen» for hele skolen i Sandnes kulturhus 30. mai – 2. juni.
Det settes av to dager i Sandnes kulturhus. Skoler kan nå låne kulturhuset
gratis mot at de deler billettinntektene med kulturhuset. Bjørn Christian har
regien. ALLE trinn må innen vinterferien har en ide og skisse til eget bidrag.
Tema er reise, og klassene står i utgangspunktet fritt til å reise både i tid og
sted. Gjennomgangsfigurene brukes til å binde det hele sammen slik at
publikum får den røde tråden. I tillegg arrangeres den tradisjonelle
forestillingen med 7. trinn på Lura bydelshus.
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Sak fra SU: Trafikkfarlig skolevei
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole vil fortsette å jobbe med trafikkfarlig
skolevei ved krysset Aksel Eggebøsvei/Solaveien til tross for at inngrep er
gjort. Problemet er at krysset og veien ved Solaveien fortsatt er for smal til at
to busser kan passere hverandre uten å komme på fortauet/veien. SU stiller
seg bak FAUs innspill til saken 1.12.15 og har kommet med følgende vedtak
oversendt saksbehandler i bymiljø, Torstein Dahle:
-

-

-

Smeaheia SU er bekymret for trafikksikkerheten med dagens situasjon
og støtter en utbedring av veien/møteplass for busser.
Smeaheia SU ønsker også at alternativer til bredere vei, eller
møteplass undersøkes, for eksempel bruk av speil på aktuelle steder
for å bedre sikt eller lyskryss med registrering av busser slik at bussene
ikke møtes på strekningens smaleste område.
Det viktigste for Smeaheia SU er at løsningen gjør skoleveien trygg for
barna.
Smeaheia SU har tiltro til at kommunen og Kolumbus finner en god
løsning.

Sak fra SU: Elevkapasitet på Smeaheia skole
For neste skoleår er 53 nye 1. klassinger blitt varslet om skoleplassering på
Smeaheia skole. 8 elever bosatt i Prestholsteigen og Torvholsteigen har fått
varsel om at de skal gå på Soma skole. Smeaheia skole er bygget for å ha plass
til årskull med 2 klasser (maks 56 elever) og kan i tilfelle flere klager måtte ta
imot 3 klasser som tar opp plass i sju år.
Rommene som må tas i bruk ved 3 paralleller er rom til praktisk estetiske fag
som er lite praktiske som klasserom. De praktisk-estetiske fagene er også
viktige mestringsarenaer for mange av våre elever. Skolen kan også la elever
starte og slutte på ulike tidspunkt for å få plass, men ser ikke hvordan dette er

Tore/Jorunn

mulig så lenge SFO og leksetid disponerer de fleste klasserommene etter
undervisning. Smeaheia SU har forståelse at alle som bor i bydelen ønsker å
bruke nærskoleretten. Samtidig ønsker vi å være i forkant og ha en dialog for å
unngå at skolen blir sprengt.
FAU ønsker at alle aktuelle alternativer ses på for å løse dette.
FAU mener det er viktig å ha en holdning i forhold til endring av bruk av
bygning, endring av skoledagen og konsekvenser av de ulike løsningene vil ha
for familier/elever, trivsel, læringsmiljø og tilgang til nødvendige læringsrom/fasiliteter.
FAU vil på neste møte i FAU 02.02.2016 få vite ha utfallet av elevkabalen.
FAU støtter å tenke langsiktig mht. elevtall og planer for skolen(e). Saken om
elevkapasitet ved Smeaheia skole skal følges opp i FAU-møtene framover.
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Reflekskonkurransen
Innspill til premie. Premien vil være en overraskelse til en verdi av ca.2 000
kroner. Hva premien blir bestemt på neste møte i FAU 02.02.2015.

Tore
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Henvendelse fra FUG: Flyktningskrisen
Henvendelse gjelder flyktninger og rett til skolegang for barn som har vært i
Norge lengre enn tre måneder, og hva FAU kan by på. Dette blir sak på neste
møte i FAU02.02.2016.

Tore

