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Sak
Åpning og godkjenning av agenda

Ansvar
Knut
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Informasjon fra skolen

Tor

 Vi takker FAU for innsatsen med å få 50.000 kroner i gave fra Sandnes Sparebank. Skolen
kjøper inn trådløse mikrofoner til elevforestillinger og instrumenter til band-samspill på 6.trinn
for gaven.
 Elevene på Smeaheia skole samlet inn 21.702 kroner til urfolksbarn i Peru gjennom Omvendt
Adventskalender!
 Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen ble gjennomført fra uke 47 t.o.m. uke 49 med
god oppslutning. Hele 70 % svarte på foreldreundersøkelsen. Resultatene gjennomgås på neste
FAU. Tips til klassekontaktene i de klassene som har spond, om å bruke denne kanalen til å
oppfordre foreldrene til å svare.
 Vi har søkt om å bli praksisskole i 4 nye år etter prosess blant de ansatte og støtte fra
samarbeidsutvalget.
 Smeaheia skole er en av to pilotskoler i kommunen for varslingsanlegg.
 Alle ansatte og elever får Chromebooks i nær framtid! Torsdag 1. februar planlegger vi
foreldremøte hvor vi deler ut Chromebooks til alle våre elever. Mulig at dette framskyndes til
tidligere dato.


Sandnes kommune har avtale med Stavanger markise ift solblending: Har fått pristilbud på blending i
gymsal.

 Økonomi:
Siden vi endte opp med mindreforbruk og fikk ekstra midler på slutten av 2017 har skolen brukt
over 400.000 kroner til innkjøp av digital skjerm, dokumentkameraer, datautstyr, hodetelefoner til
alle elevene, stoler, bord og elevhyller som skolen trenger. Kommunaldirektør har gitt
godkjenning.
 Styrking av bemanning:
Rektor har fra nyttår økt bemanningen i skole ved tilsetting av miljøterapeut samtidig som
pedagoger og barneveiledere har økt sin stillingsstørrelse. Gjennom økning av grunnbemanning og
smart organisering håper rektor dette skal bidra til mindre slitasje og bedre forutsetningene for å
drive tilpasset opplæring. I forbindelse med innføring av Chromebooks vil det gamle datarommet
bli innredet som ekstra klasserom. Dette vil gi oss større fleksibilitet.
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Ballbingen
Knut
Forespørsel fra Sandnes ULF gutter 9 om fast treningstid i ballbingen pga problemer med lite banetid
i Sandnes ULF. FAU er i utgangspunktet skeptiske til å binde opp ballbingen til faste treningstider. Vi
ønsker at dette skal være åpent for alle barn i området. FAU kan ikke klare å koordinere
treningstider for fotballagene framover.
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Eventuelt
 Omvendt julekalender: Ønske om å snakke mer om dette på skolen for å skape engasjement.
Kan også gis som ukelekse?


Årshjul: 17.mai: Sjekke hvem som er komitémedlemmer og -leder. Status 17-mai komite tas Knut
opp igjen neste møte. Frist for søknad om midler til Sandnes kommune må sjekkes opp.



Årshjul for FAU som ble laget i fjor må sjekkes på neste møte.

Torhild



Reflekskonkurranse fortsetter til 1. Februar. Sissel og Julie Teresa handler inn premier for
2500 kr til den klassen som vinner.

Sissel
og Julie
Teresa

