FAU 2018/19
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 8. jaunar 2019 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) x
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
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n
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Catrine
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Tveiten
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m

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

atlv@vestbakke.com

FAU datoer:
5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai, 4. juni
Forfall: Tove Vold (6.trinn), vara kunne heller ikke stille.

catrine.hagan@gmail.co
m
marion_tveiten@hotmail
.com
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1

Åpning og godkjenning av agenda (Trine)

2

Info fra skolen (Tor)










Elev på 7. trinn alvorlig syk
Oppstart. Vi er godt i gang i det nye året, 2 nye lærere startet.
Elev‐ og foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen ble gjennomført fra uke 47
t.o.m. uke 49 med god oppslutning. Hele 71 % svarte på foreldreundersøkelsen. Resultatene gjennomgås
på neste FAU.
Høring skolerute 2019‐2020.
Lysavskjerming/persienner til arbeidsrom, administrasjon personalrom, “datarom” og mediatek er på plass.
Elektrikerarbeid mangler.
Levering av “nytt” personalrom og fornyelse av garderobe ved fløy 2 i nybygg skjer i nær framtid
Oppdrag til skolene knyttet til kvalitetsplan for oppvekst barnehager og skoler
Elevrådet har jobbet med visjon og verdier i ny kvalitetsplan for oppvekst og kommet fram til disse
verdiordene: trygg, delta og forstå. Etter bearbeiding blir elevrådet ved Smeaheia skole sitt forslag til visjon:
På lag for livslang lærelyst. Verdiene er: verdsettende, inkluderende og deltakende.
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Skolene skal legge til rette for involverende prosesser hvor alle formelle organ skal være involvert. Dere skal
ta utgangspunkt i Sandnes kommunes visjon og verdier og oppvekstvisjonen med verdier. Beskriv dermed
hva disse visjonene og verdiene betyr for dere som skole og aktør i samfunnet. Arbeidet må settes i
sammenheng med verdier og prinsipper for opplæringen i Overordnet del. Det vil bli sendt ut et skjema
hvor skolene skal fylle inn sine innspill innen 1. april 2019
Tor skal delta på videreutdanning innen digitalisering i 2019

Trafikksikkerhet og refleksbruk
Refleksaksjonen avsluttes 1. februar. Premie fra FAU til klassen som vinner. Avklarer hva som blir premie i forhold
til hvilken klasse som vinner.
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Det har manglet trafikkvakter på et av stedene på Smeaheia den siste tiden. Trine tar kontakt med utbygger for å
minne de på at det er viktig med trafikkvakter nå på den mørkeste tiden.

Trine

Annet
o Kjetil oppretter en gmail som blir en fellesmail for FAU
o Muligheter for å legge ut informasjon til klassekontaktene via skyløsning (google drive) i stedet for permer,
dette sjekkes ut når mailadressen er på plass.

Kjetil

o Foredrag i regi av FAU er planlagt torsdag 4. april 2019 kl. 18. Siw Bjørkås fra Barnepraten kommer.
o Julie sender noen linjer til Tor om foredraget som kan legges ut på hjemmesiden. Tor legger ut.
o Informasjon via mail til klassekontaktene om at det kan avholdes foreldremøter for den enkelte
klasse i etterkant av foredraget.

Julie/Tor
Trine

o FAU har søkt Sandnes sparebank om midler til utstyr for koding og programmering. Søknaden blir vurdert
ila 1. kvartal 2019
o Det kan også søkes om midler hos Sparebankstiftelsen, søknadsperiode fra 19. februar til 19. mars (kultur
og idrett). Skolen har laget en ønskeliste. Elevrådet kan også utfordres i forhold til å supplere ønskelisten.
o Nytt kunstgress til ballbingen er på ønskelisten. Etter priser fra Stangeland er det kostbart å skifte ut
kunstgresset. Merete tar kontakt med kommunen (Park og idrett) i forhold til hva vi kan gjøre for å fornye
kunstgresset.

Merete

o Vararep til FAU fra SFO må velges, Kjetil tar dette opp med 1B.

Kjetil

o 17.mai komite‐kontakt kaller 17.mai komiteen inn til første møtet i løpet av januar

Anne Turid

Årshjul i FAU 2018/2019
August
*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
*Økonomi
September
*Foredrag i regi av FAU?
*Maling av ballbingen
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister (Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen)
*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 i
Oktober
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

