FAU 2018/19
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 4. juni 2019 kl. 19:30-21.00
Tilstede:
Janne Kristin Frantzen (SFO), Kjetil Øgreid (1. trinn), Julie Theresa Olsen (2. trinn), Lise Christensen (vara 2. trinn)
Trine Ragde (3. trinn), Gøril Monsen (5. trinn), Tove Stenberg Vold (6. trinn), Anita Aase (vara 6. trinn),
Anne Turid Vestbakke (7. trinn), Trond Kjellevoll (ny for 1.trinn), Kelly Le (ny vara 3. trinn), Tor Isene (rektor)
FAU medlemmer for skoleåret 2018/2019:
Trinn
Medlem
e-mail

Vara

e-mail

SFO
1

Janne Kristin Frantzen X
Kjetil Øgreid (Kasserer) x

Nina Osaland
Eirik Leiros

ninaosland@gmail.com
eleiros@hotmail.com
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Julie Teresa Rege Olsen
(Nestleder)/(vara KFU) X
Trine Ragde (Leder)/(SU) X
Merete Jensen Sunnarvik
(Klubbkveldkontakt)
Gøril Monsen (KFU) X
Tove Stenberg Vold (SMU)
X
Anne Turid Lian Vestbakke
(Sekretær/17.mai komite
kontakt) X
Tor Isene

Lise Carina Kristiansen X

lise@egelandauto.no

Catrine Klubnes
Marion Tveiten

catrine.hagan@gmail.com
marion_tveiten@hotmail.co
m
nofti74@gmail.com
anita@familienaase.no

3
4
5
6
7

Rektor

janne@frantz1.no
kjetil.ogreid@akerbp.
com
julieteresaolsen@gma
il.com
trineragde@yahoo.no
merete.jensen@gmail
.com
goril@lyse.net
tove.vold@gmail.com
atlv@vestbakke.com

Normann Oftedal
Anita Aase X
Jorunn Skjøld (SU)

jorunnskjold@live.no

Tor.august.isene@san
dnes.kommune.no
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SAK

1

Åpning og godkjenning av agenda (Trine)

2

Info fra skolen (Tor)

















ANSVARLIG

Revidering av Ordensregler 2019‐2020 (se SU 4. juni). Hjelm anbefales fra skolens siden, men det ble likevel
besluttet at det i et avgrenset område på skolen kan brukes sparkesykkel uten hjelm. Elektrisk sparkesykkel og
elektrisk rullebrett anbefales ikke.
Skolerute 2019‐2020 (se SU 4. juni). Skoleruten er fastsatt for neste år, mye er bestemt fra kommunens side.
Revidering av Plan for trygt og godt skolemiljø 2019‐2020 (se SU 4. juni). Enighet i SU om forslaget som forelå.
Skolegudstjeneste (se SU 4. juni). Samtaler med Lura kirke er i gang. Tidligere har det ikke vært praktisert
skolegudstjenester pga inkludering av alle elevene. Nå diskuteres et samarbeid med Lura kirke. Konkluderer
ikke, men vil diskutere det framover mot jul.
Forberedelser skoleåret 2019‐2020 pågår. Stikkord: Funksjoner og verv. Timeplanarbeid starter nå.
Romfordeling klar. Flyttedag 20. juni.
Leksetid 2019‐2020 blir for 4.trinn
Forestillinger 5. og 6. juni. Mye fokus på forestillingene i forkant.
Ressursskole i pedagogisk læringsteknologi.
Utviklingsmål 2019‐2020. Satser på lesing og regning som fokusmål, og fokus på klasseledelse med både
struktur og gode relasjoner. Bruke digitalisering.
Prognoser for neste skoleår tilsier at det ikke er behov for utbygging akkurat nå. 44 førsteklassinger i neste
skoleår, pr dags dato.
Mail til alle foreldre før skolen om at Cromebook oppbevares på skolen ila ferien, så de må leveres inn før
sommerferien.
God dialog med Prosjektil ang statdion. Veien forbi barnehagen skal tilbakestilles til slik det var før. Stien
gjennom marka vil bestå. Åpen dag er planlagt når stadion er klar, skolen inviteres.
Uteområdet skal oppjusteres til neste år.
Kampanjen "Beat The Street" i samarbeid med Gunn‐Rita Dahle Flesjå går av stabelen til høsten, et konsept for
å få flere barn i Sandnes til å gå, sykle eller løpe til og fra skole og fritidsaktiviteter.
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/kJmg6v/Gunn‐Rita‐Dahle‐Flesja‐skal‐fa‐7000‐unger‐i‐aktivitet
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FAU foreslår om vi skal ta en mobilfri uke eller lignende i forkant ‐ som en utfordring til ungene. Tas opp igjen
på første FAU møte til høsten
SMU diskuterte om det skulle bli et forbud mot smart watch på skolen. Dette ble ikke oppfattet som et problem
pr nå, og det er foreløpig ikke noe forbud mot den type klokker.
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Trafikksikkerhet og refleksbruk
Gode erfaringer den siste tiden. God dialog mellom utbygger av stadion og skolen.
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17.mai
o Årets 17.mai komite har laget en detaljert kjøreplan for 17.mai arrangementet, så det skal være lettere å
gjennomføre for neste år komite. Er lagret på Dropbox'en til 17.mai komiteen.
o Inntekter var litt mindre enn i fjor. Litt problemer med Vipps.
o Det må bestilles tid i banken for uthenting og innlevering av penger i forbindelse med 17.mai, sparer mye
tid. Kasserer FAU søker om støtte fra kommunen til 17.mai arrangementet. Dette er inkludert i årshjulpet
for april som en huskeliste til kasserer.
o Kommentarer fra FAU til arrangementet ‐ og innspill til 17. mai komiteen:
o En kunne fiske i fiskedammen så mange ganger en ville, men er det egentlig nødvendig, både for å
spare miljøet og for å begrense litt hva ungene får. Kanskje det er nok med en gang, slik at vi også
kan redusere antall leker som kjøpes inn.
o Prøve å ha mer miljøperspektiv på leker som kjøpes inn, mer tre og mindre plast.
o Maten: alt for mye mat og kaker i år også.
o Kunne dunadsinnsatsen ha blitt brukt på en annen måte som gav inntekt for FAU. Kanskje redusere
på antall kaker, og heller tenke på noen annet som kunne gitt inntekter.
o Overskudd etter arrangementet rundt 30000,‐
o Mulighet for å sette opp bord ute de årene det er fint vær?
o Riggingen i gymsalen opplevdes å gå fort unna, mens andre aktiviteter tok mye lengre tid i
forberedelsene – kanskje dette burde vært fordelt bedre.
o Teppeflisene var opplevd som greie nok når det er fullt av folk og aktiviter der. Vurdere mulighet for
rensing av disse til neste år.
o Vurdere å ha aktivitetspremier av noe slag på 17.mai, opplevelser, eller annet?
o Vurdere å ha en slags «kunstutstilling» der elevene lager noe i kunst og håndverk som foreldrene
kan kjøpe på 17.mai

Anne Turid
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o Lykkehjul
o Vinne en ispinne fra kiosken, eller tilsvarende
o Ta dette opp som tema som et FAU møte før jul slik at det kan bringes videre som innspill til 17.mai
komiteens første møte der FAU er tilstede. Er inkludert i årshjuet for desembermøtet.
o Innspillene er gitt videre til 17.mai komiteen så de kan inkluderes i kjøreplanen.
o Håndboken for 17.mai komiteen bør også legges inn på g‐disken til FAU
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Annet
o G‐disk for FAU er opprettet, all relevant informasjon inn. Som bl.a. søknadene om støtte til ulike banker.
o Søknader om støtte ‐ status:
o Søknaden til Sandnes Sparebank er under vurdering. Ikke hørt noe fra dem.
o Søknadsperioden for å søke midler fra Sparebankstiftelsen er fra 19. februar til 19. mars (kultur og
idrett, oppvekstmiljø). Søknad er sendt. Det ble søkt om midler til nytt kunstgressdekke i ballbingen.
Dugnadsinnsatsen i søknaden tar FAU ansvaret for organiseringen av. Avslag fra sparebankstifelsen.
o Sparebanken Vest har også mulighet for å søke om midler (allmenn nyttige midler), fristen var 1. april.
Ikke hørt noe.
o Når kommunen skal oppgradere uteområdene til neste år, så bør vi også spille inn skifte av kunstgresset i
ballbingen. Kommunen har satt av penger, det skal gjennomføres en anbudsrunde og lages mer detaljerte
planer for uteområdet. FAU vil gjerne ha en dialog med kommunen om vi kan få til et samarbeid.
o FAU tipser elevene om muligheten for å søke midler fra elevorganisasjonen. Dette gjøres ved skolestart, men
bør forberedes nå fordi det er et ”førstemann‐til‐mølla‐prinsipp”. Initiativ fra elevrådet avventes.
https://elev.no/vi‐tilbyr/eo‐fondet. Dette er undersøkt, men er i første omgang for ungdomskole og
videregående. Ikke akutelt for oss.
o Innspill fra foreldre om å ta en runde i FAU om lekser. I hvilken grad blir leksene tilpasset elevenes nivå, og hva
med mengden lekser? Det er reagert på lite lekser – og at overgangen til ungdomsskolen vil bli stor. Skolen
tilpasser så mye som mulig – og er bevisste på dette. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger fra Giske
ungdomsskole om at dette er en utfordring med elever fra Smeaheia. Kan‐lekser – brukes særlig på
mellomtrinnet. Det er opplevd fra foreldre om at dette har vært hardt for elevene, men har vi egentlig
etterspurt tilbakemeldinger på dette? 40‐60 minutter med lekser er praktisert på Smeaheia, men Giske sier at
de ikke krever mer enn 60 min pr dag.
o Innspill fra foreldre om russisk matematikk – er det evaluert videre etter barneskolen? Skolen hadde en
runde med Giske ungdomsskole om dette for ca 1,5 år siden. Måten å løse oppgaver på er en fordel fra

Kjetil

Trine/Merete
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o
o

o

barneskolen og inn i ungdomsskolen. Statistikken viser at læremetoden fører til at flere elever er på høyeste
nivå – og at færre elever er på laveste nivå. Gjennomgått på forrige møte. Russisk matte krever mye av
lærerne, og lærebøkene kan ikke brukes direkte. Vil fortsette med dette. Savner en god beskrivelse til
foreldrene på hva metoden går ut på. Forklare begrepene, sende det ut på lekseplanen til foreldrene. Ta
Tor
med eksempler på hvordan det kan løses, slik at foreldrene kan hjelpe ungene dersom behov. Info kan
legges på hjemmesiden til skolen som forklarer noe om russisk matte og litt om metodene.
Evaluering av FAU året:
o Facebook gruppe for FAU opprettet, har fungert godt. Må oppdatere medlemmen og inkludere
de nye.
o Erfaringene fra anleggsveien har stort sett vært gode, basert på en god dialog fra starten
o Gode tilbakemeldinger fra foreldreforedraget
o Sommerturen er utsatt til høsten
o Smeaheia FAU konto må overføres til neste person. Administreres nå av kasserer i FAU, må
overføres for hvert år. Er lagt inn i årshjulet for september.
o Ta en gjennomgang av navnelistene og se hvem som skal ha tilganger og hvem som skal slettes
ved oppstart til høsten. Er lagt inn i årshjulet for september.
Nye FAU medlemmer neste år: Neste års 3. og 7. klasse har valgt velge nye varaer til FAU, siden sittende varaer
rykker opp til faste medlemmer.
Konstituering av nytt styre (se tabell med nye navn og roller nederst i referatet):
o Leder+ SU: Trine Ragde fortsetter
o Nestleder + vara KFU: Trond Kjellevoll
o Kasserer: Kjetil Øgreid fortsetter
o Sekretær + 17.mai komitee kontakt: Janne Kristin Frantzen
o SU: Lise Kristiansen
o Klubbkveldkontakt: Merete Jensen Sunnarvik fortsetter.
o KFU: Gøril Monsen fortsetter
o SMU: Anita Aase
FAU møtene avholdes første tirsdag i måneden. Følgende datoer er satt opp for neste skoleår (tilpasset ferier):
3.9, 1.10, 5.11, 3.12, 7.1, 4.2, 3.3, 31.3, 5.5, 2.6
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FAU medlemmer for skoleåret 2019/2020:
Trinn Medlem

e-mail

Vara

e-mail

SFO

janne@frantz1.no

Nina Osaland

ninaosland@gmail.com

trondkjellevoll@gmail.c
om
kjetil.ogreid@akerbp.c
om
lise@egelandauto.no
trineragde@yahoo.no
merete.jensen@gmail.c
om
goril@lyse.net

Julie Teresa Rege Olsen

julieteresaolsen@gmail.com

Eirik Leiros

eleiros@hotmail.com

Kelly Le
Catrine Klubnes
Marion Tveiten

tungtruc76@yahoo.no
catrine.hagan@gmail.com
marion_tveiten@hotmail.co
m
normann.oftedal@sandnes‐
sparebank.no
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Janne Kristin Frantzen
(Sekretær, 17.mai komite
kontakt)
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)

anita@familienaase.no

Normann Oftedal
Hans Georg Jelsa
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Årshjul i FAU 2018/2019
*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)
*Årshjul
*Økonomi
*Foredrag i regi av FAU?
September
*Maling av ballbingen
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister (Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen)
*Overføring av ansvar for FAU konto ved skifte av kasserer
*Oppdater navnelister for tilgang til g‐disk og Facebook gruppe
*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 *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
Desember
*Diskutere gjennomføring av 17.mai arrangementet, ref. kommentarer fra årets oppsummering
17.mai komiteen avholder sitt første møte. Fau representant er tilstede og bidrar til konstituering, samt tar med innspill fra FAU til
Januar
gjennomføringen av arrangementet.
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
Februar
*Skolebehovsplan?
*FAU foredrag på plass?
Mars
*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
April
lage søknaden klar før sommerferien. https://elev.no/vi‐tilbyr/eo‐fondet/
*Kasserer FAU søker kommunen om støtte til gjennomføring av 17.mai arrangementet
*Kasserer FAU: Husk å bestille tid i banken til uthenting og innlevering av vekslepenger i forbindelse med 17.mai arrangementet.
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering
Mai
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger
Juni
Valg av vararepresentanter + konstituering av neste års FAU
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).
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