FAU 2018/19
Agenda FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 6. november 2018 kl. 19:30-21.00
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Janne Kristin
Frantzen x
Kjetil Øgreid
(Kasserer) x
Julie Teresa Rege
Olsen
(Nestleder)/(vara
KFU) x
Trine Ragde
(Leder)/(SU) x
Merete Jensen
Sunnarvik
(Klubbkveldkontakt
) x
Gøril Monsen
(KFU)
Tove Stenberg Vold
(SMU)
Anne Turid Lian
Vestbakke
(Sekretær/17.mai
komite kontakt) x

Vara

e-mail

kjetil.ogreid@akerbp.com

Eirik Leiros eleiros@hotmail.com

julieteresaolsen@gmail.co
m

Lise Carina lise@capone.no
Kristianse
n

trineragde@yahoo.no

Catrine
Klubnes
Marion
Tveiten

merete.jensen@gmail.co
m

goril@lyse.net
tove.vold@gmail.com

Normann normann.oftedal@sandn
Oftedal x es‐sparebank.no
Anita Aase anita@familienaase.no
jorunnskjold@live.no

atlv@vestbakke.com
Jorunn
Skjøld (SU)

FAU datoer:
4. desember, 8. januar, 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai, 4. juni
Forfall:
Tove Vold, Anita Aase og Gøril Monsen har meldt forfall

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

SAK
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Åpning og godkjenning av agenda (Trine)

2

Info fra skolen (Tor)
o SU hadde møte tirsdag 6. november hvor bl.a. rådmannens forslag til økonomiplan var tema.
Økonomiplanen fra 2019‐2023 ble offentliggjort 26. oktober. Har FAU noen kommentarer?
o Kommentarer fra FAU:
 Fortsatt satsing på digitalisering. FAU støtter det men kommenterer at det bør ikke bare
omhandle cromebooks, men også mer overordnet i forhold til å legge til rette for mer
effektive prosesser.
 Stram økonomistyring fra rådmannen er bekymringsfullt når det er høyt sykefravær og
slitasje blant ansatte på skolen.
o Refleksaksjonen er i gang. Takk til Audun for å ha skaffet alle elevene reflekser, gymbager m.m.
o Nasjonale prøver er ferdig gjennomført 31. oktober. Lesing, regning og engelsk er prikkfritt gjennomført og
viser gode resultater. Engelsk har også vært gjennomført.
o Elevundersøkelsen for 5., 6. og 7. trinn åpner i uke 47.
o Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 19. november til 7. desember. Pinkoder sendes ut til alle
hjem på mail mandag 19. november. Klassen med høyest svarprosent vil bli premiert. Målet må være å slå
fjorårets resultat med en svarprosent på 70 %. I tillegg til spørsmålene fra i fjor ønsker rektor å ha med
spørsmål om arbeidsforhold og læring og flere spørsmål om trygt miljø.
o Skolen meldes på Omvendt Adventskalender i år også. Vi ønsker å gjenta fjorårets suksess med omvendt
adventskalender. I fjor fikk vi inn 25.000 kroner til «Hei verden» og deres arbeid med barn i Peru. I år går
inntektene til barn og ungdom i Bangladesh. Klassene bruker adventstiden på å gi barn i Bangladesh dyktige
lærere og en god skole, samtidig som de lærer noe nytt hver dag.
o Ledergruppa skal gjennomføre beredskapsøvelse 16. november.
o Utvalg for kultur og oppvekst vedtok i sitt møte 12.6.2018 å forsøke å få til en prøveordning med
heldagsskole i Sandnes kommune. Utvalget ser for seg at dette foregår på et par skoler. I en heldagsskole
kan følgende elementer inngå:
• Utvidet leksehjelp med 3 timer pr. uke.
• Utvidet skoleuke (økt timetall) med 1 time pr. uke.

ANSVARLIG
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• Gratis og utvidet SFO.
• 1 gratis måltid pr. dag.
o Det ble vurdert å søke om midler til heldagsskole. Basert på mange usikkerhetsmomenter ble det lagt på is.
o Visjoner og verdier for Sandnesskolen.
Alle skolene får oppdrag knyttet til visjon og verdier for oppvekst barnehager og skoler. Elever, foresatte og
ansatte involveres.
Forslag til visjon: Sammen skal vi legge til rette for livslang lærelyst for alle. Forslag til verdier:
VERDSETTENDE, INKLUDERENDE og MEDSKAPENDE
Elever ved alle skolene inviteres til å finne et verdiord som er dekkende for at de skal være aktive aktører i
eget utviklings‐ og læringsarbeid og aktive medborgere i samfunnet. Skolene organiserer disse prosessene
etter eget ønske. Verdiordet skal være klart til den 14. januar 2019. Det vil da bli sendt ut en kartlegging
hvor skolene blir bedt om å sende inn sitt verdiord. Skolene skal legge til rette for involverende prosesser
hvor alle formelle organ skal være involvert.
o

o
o
o
o
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Forslag til skisser for de nye læreplanene er klare https://www.udir.no/laring‐og‐
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste‐skisse‐til‐nye‐lareplaner/
Skolen vil uttale seg innen høringsfristen 14.november.
Noen av endringene går på at elevene skal få fordypning i enkelte tema, og at elevene skal delta mer i
læringen og at elevens stemme skal bli hørt.
35 mill overskudd i skolene i hele Sandnes, noen har mange mill og noen har lite. Kommunaldirektøren ønsker
at det er minst mulig fondsmidler på skolene.
Smeaheia har 500 000 i overskudd, og ønsker at dette bl.a. skal inngå i en oppgradering av garderobe,
lysavskjerming og til personalrommet som er slitt.
Klagesaker fra fylkesmannen pågår det jobb rundt
Rekruttering, 2 ut i permisjon og 1 sluttet, nyansatte er på plass.

Trafikksikkerhet og refleksbruk
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o Evt utfordringer med anleggsveien?
Mye bruk av reflekser etter at alle fikk tildelt reflekser
Opplever god respons fra utbygger av stadion og god trafikksikkerhet. Utbygger er løsningsorientert og lyttende
når ting blir tatt opp.
Trafikkvaktene sier at det største problemet er ikke anleggstrafikken, men er persontrafikken fra de som kjører til
skolen, barnehagen.
Tilbakemeldingene er at foreldrene må roe seg ned når de kjører til skolen – trenger barna å kjøres til skolen?
Oppfordring til foreldrene om å kjøre forsiktig dersom kjøring til skolen er nødvendig.
4
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Økonomi (Kjetil)
o Gjennomgang av økonomien til FAU
o Budsjettet ble lagt fram
o Status på søknader til klassekassene er at 8 av 16 klasser har søkt om støtte fra FAU.
o Klassekontaktene oppfordres til å søke om midler gjennom en mail til Kjetil. Trine sender en siste
påminnelsesmail til klassekontaktene
o Vi kan søke Sandnes kommune om støtte til gjennomføring av 17.mai, søknad må sendes innen 1. mai. –
dette skal være kjent hos 17.mai komiteen.
o Skoleturen som arrangeres hvert 3. år, til denne turen er det satt av penger i budsjettet hvert år.
o Få en mailadresse til FAU som kan knyttes opp mot Smeaheia skole. Sjekke med IKT om å opprette em e‐
mail adresse til FAU@smeaheia.no
Annet
o Muligheter for å legge ut informasjon til klassekontaktene via skyløsning (google drive) i stedet for permer.
Hva er status (Kjetil)?
o Info fra KFU møtet 30. oktober?
o Hovedsaken var økonomiplanen og en spørsmålsrunde i forhold til svømmeundervisning.
Svømmehall skal åpnes på Austrått, Giskehallen skal stenges for oppussing.
o Foredrag i regi av FAU ble diskutert, og vil bli tatt opp igjen i neste møte

Trine

Tor sjekker
med Bjørn
Christian
Kjetil
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Siri Abrahamsen en mulighet, men økonomi er et spørsmål
Siw Bjørkås, hvordan snakke med barn – undersøke muligheten for dette og hvor mye det vil koste
Alternativt noen fra kommunen som informerer om hva som kan være aktuelt (SLT kontakt)
Vi diskuterer litt internt i FAU sin fb gruppe om hva som er mest aktuelt
Kunstgresset i ballbingen er dårlig og Sandnes Ulf har nettopp fjernet kunstgresset på banen ved
Ulfhuset. Det ble undersøkt om det var muligheter for å gjenbruke kunstgresset til Sandnes Ulf i
ballbingen. Merete har undersøkt med Sandnes Ulf og fått beskjed om at gresset er kastet så det er
ingen mulighet for å gjenbruke det.
Sandnes sparebank har mulighet for at FAU kan søke om midler. Det er f.eks mulighet for å søke om
midler til nytt kunstgress, dersom det er noe som ønskes prioritert. Andre alternativer er
skaterampe.
Bør ta en runde på neste møte om hva som kan være aktuelt å søke om midler til, se på listen fra
forrige gang, og få innspill fra skolen.
Vi kan undersøke hva det koster med nytt kunstgress på bingen, TS kan muligens komme med pris?
Julie sjekker med TS om pris til neste møte.
Kan sjekke med Sandnes Ulf om hvem som er aktuelle til å levere og legge kunstgress. Merete
sjekker med Sandnes Ulf.
Undersøke om det er flere fond der vi kan søke om midler.

Julie sjekker
med Siw

Julie

Merete

o Tidspunkt for utviklingssamtaler var en sak som var kommet inn og som ble diskutert. Tor kommenterte på
dette fra skolens side. Lærerne har en arbeidstidsavtale, og det tilstrebes å holde samtalene på dagtid, for å
holde kostnadene nede. Erfaringene er at de aller fleste får dette til.
Trine
o Det må skaffes en vararep til FAU fra SFO – Trine legger dette ut mot 1B.

