FAU 2018/19
Agenda FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 2. oktober 2018 kl. 19:30-21.00
Trin
n
SFO
1
2

3
4

5

Medlem

e-mail

Janne Kristin
Frantzen
Kjetil Øgreid
(Kasserer) x
Julie Teresa Rege
Olsen
(Nestleder)/(vara
KFU)
Trine Ragde
(Leder)/(SU) x
Merete Jensen
Sunnarvik
(Klubbkveldkonta
kt) x

janne@frantz1.no

Gøril Monsen x

6

Tove Stenberg
Vold (SMU) x
Anne Turid Lian
Vestbakke
(Sekretær) x

7

kjetil.ogreid@akerbp.com

Vara

e-mail

Eirik Leiros

eleiros@hotmail.com

julieteresaolsen@gmail.co Lise Carina
m
Kristiansen x

lise@capone.no

trineragde@yahoo.no

Catrine
Klubnes
Marion
Tveiten

catrine.hagan@gmail.
com
marion_tveiten@hot
mail.com

Normann
Oftedal
Anita Aase

normann.oftedal@sa
ndnes-sparebank.no
anita@familienaase.n
o

merete.jensen@gmail.co
m
goril@lyse.net
tove.vold@gmail.com
atlv@vestbakke.com

Jorunn Skjøld
(SU)

jorunnskjold@live.no

FAU datoer:
6. november, 4.desember, 8.januar, 5. februar, 5. mars, 2. april, 7.mai, 4.juni
Forfall:
Tor melder forfall, Marit Birkeland Johannesen er stedfortreder
Julie Theresa Rege Olsen, Janne Kristin Frantzen (SFO) var heller ikke tilstede på møtet.

Sak
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Åpning og godkjenning av agenda (Trine)
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Info fra skolen (Marit)
•

Rutiner dusjing
o Skolens PUG (pedagogisk utviklingsgruppe) anbefaler at vi oppfordrer elevene
våre til å dusje fra 4. trinn.
o Saken tas opp i elevråd og FAU. Hva mener FAU?
Dette er hva Udir og Barneombudet sier om dusjing.

Sak
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/ettertema/Laringsmiljo/Dusjing-i-skolen/
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-skolen/ma-man-dusje-ettergymtimen/

o Elevrådet anbefaler dusjing fra 4. trinn, ved gym i siste time kan de velge, og
de yngre klassene bør skifte klær.
o FAU støtter dusjing fra 4. trinn, og for yngre trinn er det individuelt om en
skrifter klær etter gymtimen eller ikke.
o Skolen informerer enten på hjemmesiden eller på annen måte
•

Refleksaksjon
o Rektor foreslår at refleksaksjonen varer fra mandag 15. oktober til fredag 1.
februar 2019. Vi har fått melding fra Trygg Trafikk at de ikke har nok
refleksvester å dele ut. Uansett om vi får tak i reflekser eller ei, så har vi
aksjonen og ber elevene finne reflekser hjemme. På grunn av anleggstrafikk til
nytt stadion er det nå ekstra viktig å passe på ungene våre! FAU vil også i år gi
premie til klassen som vinner refleksaksjonen.
o Det er gått ut informasjon om refleksdemonstrasjon for første klasse,
informasjon kommer gjennom klassekontaktene.

•

Nasjonale prøver
Vi forbereder oss på NP for 5. trinn som skal gjennomføres i perioden 15. oktober
til 2. november.
Elevene skal på forhånd være forberedt på oppgavetypene de vil få og blir kjent
med eksempeloppgaver og tidligere prøver.
Alle prøvene er i år digitale og elevene bruker Chromebooks.
I uke 38 får lærerne gjennomgang av forventninger fra skolen om gjennomføring
av prøvene og analyse og oppfølging av prøvene i etterkant.
Nytt for i år, og verdt å merke seg, er en egen side på udir.no om forberedelse til
gjennomføringen av nasjonale prøver.
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/forberedegjennomforingen/

•

Lysavskjerming
Lysavskjerming til arbeidsrom, datarom, mediatek og personalrom ble bestilt i uke
37. Leveringstid er ca 6 uker.

•

Praksisparti
Bodil og Berit har 3. årsstudenter i matematikk fra 15.-26. oktober.

•

«Digikvarten»:

Sak
Hver fellestid for pedagogene har vi et digitalt kvarter hvor vi deler erfaringer med
bruk av CB og deler gode ideer.
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Trafikksikkerhet og refleksbruk
o Evt utfordringer med anleggsveien
o Reflekser til elevene – det sjekkes ulike alternativer i forhold til sponsing av
reflekser, bl.a. en utsjekk med utbygger av stadion om muligheter for å støtte
elever med reflekser (Trine sjekker)
o Det oppfordres til refleksbruk fra skolens side også nå etter høstferien, og som en
del av refleksaksjonen.
o Det er ikke mottatt noen klager på anleggstrafikken, det oppleves at de er flinke til
å ta hensyn og kjører fint. Vaktene er også på plass som lovet.
o Utbyggeren er kontaktet i forbindelse med Halloween, den dagen vil
anleggstrafikken avslutte arbeidsdagen kl. 15.
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Økonomi (Kjetil)
o Gjennomgang av økonomien og budsjettet til FAU i november møtet.
o Budsjett (husk å inkludere sommerturen som FAU sponser hvert 3. år, ref.
årshjulet)
o Søknader om støtte til klassekassen sendes til kasserer, Kjetil Øgreid
o FAU representanter sender en påminnelse til egne klassekontakter
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Årshjulet for FAU
o Informasjonsmøte er avholdt med klassekontaktene i dag, 2. oktober.
Det vurderes om det kan være aktuelt med en elektronisk plattform å lagre
informasjon på i stedet for å bruke permer som skal gå i arv fra klassekontakt til
klassekontakt. FAU undersøker litt hva som er mulig. (Kjetil sjekker muligheten for
lagring i sky)
o 17.mai komiteen er i boks fra 6. klasse og de som var i 6.klasse i fjor deltar for 7.
trinn i årets komite.
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Ballbingen
o Status på maling. Malingen av ballbingen ble avlyst pga for fuktig, må utsettes til
våren
o
o Kunstgresset i ballbingen er dårlig og Sandnes Ulf har nettopp fjernet kunstgresset
på banen ved Ulfhuset. Dette gresset var mye bedre enn det i ballbingen. Dersom
det ikke er kastet er det mulig å få noe av det i ballbingen? Eller umulig?
o Hva innebærer skifte av gress, kan det gjøres på dugnad?
o Vi undersøker med Sandnes Ulf om det er mulig å få tak i det gamle
gresset – Merete undersøker til neste gang
o Oppgradering/maling av ballbingen flyttes til neste halvår på årshjulet

Sak
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Annet
o Valg av representant til:
 KFU representant (kommunalt foreldreutvalg) – Gøril Monsen
stiller som KFU representant
 17.mai-komitekontakt – Anne Turid Vestbakke stiller som 17.mai
kontakt fra FAU
o Hallovenn - status?
 Tom Ryen sier at opplegget ligger klart, så dersom FAU kan
arrangere så er det fint. (Tom bidrar gjerne i en komite, men FAU
må dra lasset).
 Det er litt knapp tid til å arrangere Hallovenn i år, men vi tar det
opp igjen til neste år litt tidligere på høsten slik at vi får bedre tid til
å arrangere det.
 Muligheter for å kombinere klubbkveld og Hallovenn til neste år?
Legge det inn på årshjulet for september.
o FAU følger med om det er steder å søke midler, slik som i fjor da FAU fikk støtte
fra Sandnes sparebank. Skolen utarbeidet en liste over ting de trenger, og som
fortsatt kan være aktuelle å søke midler til. Har skolen f.eks noen ønsker i forhold
til uteområdet.
o Det ble også diskutert bruk av den nye kunstgressbanen i friminuttene, dette blir
en utfordring i forhold til en stor spredning av elevmassen på et stort område og
det blir behov for enda flere vakter. Skolen ser det som utfordrende å stille med
flere vakter i friminuttene.

Årshjul i FAU 2018/2019
August

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
September *Økonomi
*Foredrag i regi av FAU?
*Arrangere Hallovenn i regi av FAU?
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU-møtet? ) FAUrepresentant 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
Oktober
foreldremøte nå i høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen
*Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.
*Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for
November skolen hver 3. år, må inn på planen for våren 2019
*Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for første
Desember møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling

Januar

Februar

Mars
April
Mai

Juni

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
* Maling av ballbingen
*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?)

