FAU 2019/20
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 3. september 2019 kl. 19:30-21.00
Tilstede: Janne Kristin Frantzen (SFO), Julie Teresa Olsen (vara 1. trinn), Kjetil Øgreid (2. trinn), Lise Carina
Kristiansen (3. trinn) Trine Ragde (4. trinn), Marion Tveiten (5.trinn), Gøril Monsen (6. trinn), Anita Aase (7.
trinn), Tor Isene (rektor)
Fau medlemmer 2019/20:

SFO
1
2
3
4
5
6
7

Medlem

e-mail

Vara

e-mail

Janne Kristin Frantzen
Trond Kjellevoll (Nestleder,
vara KFU)
Kjetil Øgreid (Kasserer)
Lise Carina Kristiansen (SU)
Trine Ragde (Leder)/(SU)
Merete Jensen Sunnarvik
(Klubbkveldkontakt)
Gøril Monsen (KFU)
Anita Aase (SMU)

janne@frantz1.no
trondkjellevoll@gmail.com

ninaosland@gmail.com
julieteresaolsen@gmail.com

kjetil.ogreid@akerbp.com
lise@egelandauto.no
trineragde@yahoo.no
merete.jensen@gmail.com

Nina Osaland
Julie Teresa Rege
Olsen
Eirik Leiros
Kelly Le
Catrine Klubnes
Marion Tveiten

goril@lyse.net
anita@familienaase.no

Normann Oftedal
Hans Georg Jelsa

SAK
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Åpning og godkjenning av agenda.

2

Info fra skolen. Tor orienterte;
● God skolestart, fin og rolig start på det nye skoleåret. Stabil
lærerstab.
● Uteskur ferdige
Spesielt bra for SFO som har fått bedre plass for uteleker
● Leksetid for 4. trinn starter uke 35
● Nasjonale prøver. Gjennomføres fra fra 2. - til 27.
september (uke 36 - 39).
● BliMe-dans 6. september - fredag 6/9 kl 12
● Valg 9. september
Gymsal reservert til valget for opprigging fom fredag.
● “Beat the Street” starter 18. september og varer til 30.
oktober. Vi får besøk 12. september. Les mer
på www.beatthestreet.me/sandnes.
Oppfordring til foreldre å sette seg inn i dette og motivere
og delta
● Vennskapsuke 16.- 20. september.
Miljøterapeuter har vært med på å lage program for
klassene og det vil bli arrangert en aktivitetsdag på tvers av
klassene.
● Foreldremøter høsten 2019:
o Tirsdag 17.09: 5. - 7. trinn.
Tema: Sosiale medier fra kl. 19.00. Politi og Forebyggende

Aksjon

eleiros@hotmail.com
tungtruc76@yahoo.no
catrine.hagan@gmail.com
marion_tveiten@hotmail.co
m
nofti74@gmail.com

Ungdomsarbeid Sandnes kommer. Oppfordring til foreldre i
disse trinnene til å få med seg dette.
o Onsdag 18.09: 2., 3. og 4. trinn.
o Torsdag 19.09: SFO og 1 trinn.
● 7. trinn drar på leirskole i uke 42 til Knaben. Snorre og 4
kontaktlærere blir med.
● Utviklingsplan under bearbeiding
● Lekser føringer.
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Årshjulet for FAU
Årshjulet ble gjennomgått for september og oktober, kommentarer og
endringer er skrevet direkte inn på årshjulet
Økonomi
Gjennomgang av økonomien og budsjettet i møtet. Inntekt fra 17. mai
lavere enn budsjettert, noe som resulterte i underskudd.
Budsjett satt opp etter samme mal fra i fjor
Søknader om støtte til klassekassen sendes til kasserer, Kjetil Øgreid
FAU representanter sender en påminnelse til egne klassekontakter
Foredrag i regi av FAU
Forslag til foredrag ønskes mottatt. Dato og tema vil bli diskutert videre
Ballbingen
Trine sjekker om det er aktuelt for å
Det ble ikke gjort noen vedlikehold her i fjor på grunn av vanskelig
få gjort dette i forbindelse med
tilgang på grunn av gjerder.
tilbake setting av anleggsområdet.
Settes opp som sjekkpunkt i
årshjulet for mars.
Fond/Tilskudd
Tor sjekker opp behovet for
Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike
tilskudd, og endringer på listen som
tidsfrister
ble laget i fjor.
Legges opp oversikt på felles diskområde for datoer og svar
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Annet
Fellesmail (gmail) og g-disk for FAU er opprettet. Kan alle sjekke at de
har tilgang?

Kjetil følger opp mot dem som ikke
har fått logget seg på felles disk.
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Informasjonsmøte med nye klassekontakter
• FAU leder holder et møte med klassekontaktene for å overlevere
erfaringer fra tidligere år.

Trine og Tor avtaler tidspunkt for ett
slikt informasjonmøte. Forslag på å
sende ut informasjon på mail i
forkant av foreldremøtene som skal
avholdes

Årshjul i FAU 2019/2020
*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
*Økonomi
September
*Foredrag i regi av FAU?
*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?) FAUrepresentant og rektor. OBS: minne på valg av representanter til 17.mai komite – det er 6.
Oktober
og 7. klasse som har representanter i 17.mai komiteen, bør velges på 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 skolen
November
hver 3. år, må inn på planen for våren 2020
*Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for første
Desember
møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling
17.mai komiteen avholder sitt første møte. Fau representant er tilstede og bidrar til
Januar
konstituering.
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
Februar
*Skolebehovsplan?
*FAU foredrag på plass?
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
Mars
*Maling av ballbingen
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
*Søke Elevfondet om midler (Elevrådet må søke, men FAU kan veilede). Søknad ved
April
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
Mai
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger
Valg av vararepresentanter + konstituering av neste års FAU
Juni
Informasjonsmøter for neste skoleårs klassekontakter
Læringssenteret på UiS, Sigurd Auklend, og Cesilie Evertsen jobber i samarbeid med Roland og kan være gode
kandidater til et FAU foredrag. I tillegg Torfinn Nesvåg ved UiS (anbefalt av Sandved skole).
FAU møtene avholdes første tirsdag i måneden.
Følgende datoer er satt opp for neste skoleår (tilpasset ferier): 3. September, 1. Oktober, 5. November, 3.
Desember, 7. Januar, 4.Februar, 3.Mars, 31.Mars, 5.Mai, 2.Juni

