FAU 2018/19
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 4. desember 2018 kl. 19:30-21.00
Trinn Medlem

e-mail

SFO

janne@frantz1.no

1
2

3
4

5
6
7

Janne Kristin
Frantzen
Kjetil Øgreid
(Kasserer)
Julie Teresa Rege
Olsen
(Nestleder)/(vara
KFU) x
Trine Ragde
(Leder)/(SU) x
Merete Jensen
Sunnarvik
(Klubbkveldkontakt
) x
Gøril Monsen
(KFU) x
Tove Stenberg Vold
(SMU) x
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
es‐sparebank.no
Anita Aase anita@familienaase.no
jorunnskjold@live.no

atlv@vestbakke.com

FAU datoer:
8. januar, 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai, 4. juni
Forfall:
Janne Kristin Frantzen (SFO), Kjetil Øgreid (1. trinn)

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

Jorunn
Skjøld (SU)

SAK
1

Åpning og godkjenning av agenda (Trine)

2

Info fra skolen (Tor)
o Foreldreundersøkelsen er godt i gang, 63 % besvarelse så langt. Undersøkelsen avsluttes 8.12.18.
o Elevundersøkelsen er gjennomført for 5., 6. og 7. trinn.
o Omvendt adventskalender startet 3. desember
o Nasjonale prøver. Skolen har hatt en solid fremgang, og har gode resultater som ligger over snittet for
Sandnes, og for resten av landet. Resultatene brukes til å se hvordan en kan forbedre seg som skole og mot
enkeltelever.
o Fornyelse av personalrom og solavskjerming kommer i nær framtid.
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Trafikksikkerhet og refleksbruk
o Ingen utfordringer med anleggsveien er registrert
o Alle trinnene har fått utdelt reflekser
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Økonomi (Kjetil)
o Klassekontaktene oppfordres til å søke om midler gjennom en mail til Kjetil. Trine sender en siste
påminnelsesmail til klassekontaktene.
o Få en mailadresse til FAU som kan knyttes opp mot Smeaheia skole. Sjekke med IKT om å opprette en e‐
mail adresse til FAU@smeaheia.no. Tor skulle sjekke med Bjørn Christian, status?
Annet
o Chromebook; hva har barna tilgang til, hvordan sikre hva som skjer på Chromebooken. Ref. artikkel i
Stavanger aftenblad; https://www.aftenbladet.no/article/sa‐L0RE4p.html
o Skolen har brukt litt tid på nettvett i forbindelse med Chromebook.
o Fokus på å være kritisk til det som finnes på internett, og på mobbing på sosiale medier
o Det kan settes filter på nettverket hjemme
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o Muligheter for å legge ut informasjon til klassekontaktene via skyløsning (google drive) i stedet for permer.
Hva er status (Kjetil)?

ANSVARLIG

Trine

Tor

Kjetil

SAK

ANSVARLIG
o Foredrag i regi av FAU har blitt drøftet i FAU. Arrangementet planlegges i forbindelse med foreldremøtene
som pleier å avholdes før påske. Torsdag 4. april 2019 kl. 18 er en aktuell dato.
o Aktuelle kandidater:
 Siw Bjørkås, hvordan snakke med barn
 Jøssang og Pål Roland har begge vært her før, men er fortsatt aktuelle
 Kommunen har også mange ressurser, noe relatert til nettbruk og Chromebook kan være
aktuelt?
o FAU besluttet å gå videre med Siw Bjørkås og forespørre henne om torsdag 4. april 2019 kl. 18.00 ‐
Julie Theresa sjekker.

Julie Theresa

o Sandnes sparebank har mulighet for at FAU kan søke om midler. Det samme har andre sparebanker, med
varierende søknadsfrister
o Sandnes Sparebank, søke så snart som mulig
o Sparebankstiftelsen, søknadsperiode fra 19. februar til 19. mars (kultur og idrett)
o Skolen har laget en ønskeliste i forhold til hva det er behov for:
o Roboter og teknologi (utstyr til koding og programmering)
o Nytt kunstgress til ballbingen (søke Sparebankstiftelsen om midler til kunstgress?)
o Skaterampe
o Portabelt lys på stativ til bruk i gymsalen
o Nye høyttalere til amfiet
o Det var enighet om å søke Sandnes Sparebank om midler til utstyr for koding og programmering, ihht
behov beskrevet av skolen. Bjørn Christian har skrevet et utkast over hva som trengs, Julie Theresa
ferdigstiller søknaden.
o Når søknadsperioden til Sparebank 1 kommer i februar, kan det være aktuelt å søke om nytt kunstgress.
o 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. Har ikke fått noen tilbakemelding enda.
o Kan sjekke med Sandnes Ulf om hvem som er aktuelle til å levere og legge kunstgress. Merete

Julie Theresa

Julie Theresa

Merete

SAK

ANSVARLIG
sjekker med Sandnes Ulf. Har ikke fått noen tilbakemelding enda
o Vararep til FAU fra SFO må velges, dette vil bli tatt opp på juleavslutningen til SFO.
o 17.mai komite‐kontakt sikrer at 17.mai komiteen er i gang i jaunar (kalle inn til første møte)

Anne Turid

Årshjul i FAU 2018/2019
August
*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
September *Økonomi
*Foredrag i regi av FAU?
*Maling av ballbingen
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU‐møtet? ) FAU‐representant 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 foreldremøte nå
Oktober
i høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen
*Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.
November
Desember
Januar

Februar

Mars
April

Mai

*Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for skolen hver 3. år, må inn på planen for våren 2019
*Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for første møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling
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
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Søke Elevfondet om midler (Elevrådet må søke, men FAU kan veilede). Søknad ved skoleårets start, "første mann til mølla" ‐ bør
lage søknaden klar før sommerferien. https://elev.no/vi‐tilbyr/eo‐fondet/
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger

