FAU 2018/19
Agenda FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 5. mars 2019 kl. 19:30-21.00
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FAU datoer:
2. april, 7. mai, 4. juni
Forfall: Trine Ragde, Tor Isene (Marit Birkeland Johannesen stiller som vara), Kjetil Øgreid
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1

Åpning og godkjenning av agenda (Julie)

2

Info fra skolen (Marit)
o Refleksaksjon avsluttet med en kjempefornøyd gjeng i 1A som fikk flott premie av FAU v. Julie!


Vellykket skidag gjennomført fredag 15. februar i strålende sol. Karneval for småskolen var også suksess!



Tonje Gundegjerde er rekruttert som lærer skoleåret 2019-2020. Siden flere er meldt tilbake fra fødselspermisjon
er det begrenset behov for flere lærere. Vi planlegger å tilsette barneveildere og miljøveileder.



Flere lærere søker videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. Fristen var 1. mars.



Planlegging av neste skoleår er godt i gang. Foruten bemanningskabal vil vi bl.a. se på digitalisering og
organisering av tilpasset opplæring/spesialundervisning. Vi jobber med neste skoleår på arbeidsseminar 7. og 8.
mars på Byrkjedal med ledergruppe, tillitsvalgte og ressurspersoner i fagfornyelse og pedagogisk ikt.



Budsjett 2019. Budsjett vedtas i SU 19. mars.

 Skolerute for Smeaheia skole 2019-2020.
Torsdag 15. august, fredag 16. august, fredag 15. november og tirsdag 14. april skal alle skolene ha
planleggingsdager. Vi reagerer på stram styring og lite hensyn til SFOs behov.


Forberedelse til «Sandnes – en by blir til» er i rute. På premieren 5. juni har ordføreren takket ja til å komme!



Vi har hatt gjennomgang av vår visjon og våre verdier i personalet. Kan FAU støtte dette?
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Smeaheia skole sine visjoner og verdier pr. 20.02.2019
Smeaheia skole sin visjon:
“Lærelyst for liten og for stor”.
Smeaheia skoles konkretisering av visjonen:
Læring er en aktiv prosess som skjer mellom alle mennesker. Gode relasjoner mellom lærer og elev bidrar til læring
for liten og stor, og gode elevrelasjoner gir økt trygghet og trivsel. Våre elever starter på skolen med lærelyst og skal
bli utfordret og løftet hele skoleløpet.
Læring skjer både alene og sammen med andre mennesker. Tilpasset opplæring foregår innenfor et fellesskap.
Samtidig vil vi legge til rette for en likeverdig opplæring for elever med særskilte behov. Elevene har både
individuell frihet og tilhørighet i et fellesskap hvor de samarbeider og tar hensyn til hverandre.
Smeaheia skoles 3 verdiord som samsvarer med:


Vår konkretisering av visjonen



Verdiene i Overordnet del til ny læreplan



Sandnes kommune sin visjon med verdier



Sandnes oppvekst sin visjon med verdier.

Verdiord 1 Verdiord 2 Verdiord 3
lærelyst

Mestring

trivsel
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Smeaheia skole sine løfter til ulike nivå:
Til elevene

Til foresatte

Til kollegaene

Til Skoleeier

Til samfunnet

Vi ønsker at våre
elever skal bli
selvstendige og
kunne ta gode valg.
Vi hjelper elevene
faglig og sosialt.

Vi gir ditt barn
opplæring etter
læreplanen og gjør
vårt beste for at ditt
barn skal ha det
godt på skolen.

Vi respekterer
hverandre, bidrar til
godt samarbeid og er
med på å skape en
god delingskultur

Vi gjør det
beste vi kan
ut i fra de
rammene vi
har.

Vi bidrar til å skape
ansvarlige samfunnsborgere
som tar del i
samfunnsutviklingen på en
positiv måte.

FAU stiller seg positiv til skolens visjon og verdier.
3

Trafikksikkerhet og refleksbruk
o Ingen negative observasjoner siden sist. Liten anleggstrafikk i perioden da skolen starter og slutter.

4

17.mai
o Det er vurdert fra 17.mai komiteen i fjor at mattene i gymsalen bør vurderes skiftet ut. Mulig alternativ kan
være å rense teppeflisene? 17.mai komiteen sjekker priser på ulike alternativ, så kan det tas opp i neste
FAU møte.
o Søknad til kommunen om støtte til 17.mai arrangementet, kasserer i FAU og kasserer i 17.mai komiteen
avklarer.

5

Annet
o Det er kommet innspill om at at FAU tar ny runde på bruk av skjerm/TV i spisepausen til hele skolen. Vet
man egentlig omfanget av bruken? Hvilke klasser bruker/hvem gjør ikke? Hvor mange bruker alltid skjerm,
hvor mange bruker noen ganger? Kan det sees en sammenheng mellom klasser med mye uro og bruk av
skjermtid? Ny artikkel på NRK i dag om ulempene av utstrakt skjermbruk. Det er viktig å ha et bevisst

Anne Turid
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forhold til dette, og ikke som en lettvint løsning. Hadde vært kjekt å høre om rektors/lærernes refleksjoner.
Les mer: https://www.nrk.no/trondelag/1.14414818
Skolen sier at det er opp til hver enkelt lærer hvor mye skjermbruk det er i matpausene. Kan ta det opp i
kollegiet og diskutere det.
Refleksjoner fra FAU er at noen ikke får tid til å spise maten sin, og hjemme er det mange som praktiserer at
det ikke skal brukes skjermer under måltider.
FAU ønsker at lærerne skal ta en diskusjon på bruken av skjerm for bevisstgjøring rundt temaet – slik at vi
kan få en tilbakemelding på dette på neste møte (hvor utstrakt bruk av skjerm det er, bruker de hele mat
tiden til skjerm og får spisetid etterpå?).

Tor

Oppfordring også til å ta det opp på foreldremøtet 4. april.
o Korleis er skulen sin filosofi om spesialundervisning? Blir ungane i stor grad inni timen og får
spesialundervisning eller blir dei tatt ut?
o Skolen ønsker at barna i stor grad skal bli i timen, jobber mot at mest mulig av spesialundervisningen
skjer i klasserommet. Noen ganger blir grupper tatt ut, og at disse gruppene varierer fra gang til
gang. Noen timer er det nødvendig å ta de ut i noen deler av timen for å gi de en annen opplæring
enn det de andre får. De elevene har en egen opplæringsplan, og det er ikke alltid at den kan
oppfylles ved bare å være i klasserommet. Sjeldent at enkeltelever tas ut.
o Fellesmail (gmail) og g‐disk for FAU er opprettet. Muligheter for å legge ut informasjon til klassekontaktene
via skyløsning (google drive) i stedet for permer, dette sjekkes ut når mailadressen er på plass. Budsjett og
det som er aktuelt fra kasserer er lagt ut på en skyløsning. Tester om det fungerer.
o Søknaden til Sandnes Sparebank er under vurdering.
o Søknadsperioden for å søke midler fra Sparebankstiftelsen er fra 19. februar til 19. mars (kultur og idrett,
oppvekstmiljø). FAU holder kontakten og diskuterer dette videre internt til neste møte. Kan en mulighet

Kjetil
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være å søke om kunstgress? Tar en sjekk og diskuterer videre.
o Sparebanken Vest har også mulighet for å søke om midler (allmenn nyttige midler), fristen er 1. april. Må
sjekkes opp…
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. Tilbakemelding fra kommunen er at Sandnes Ulf har bygd ballbingen, og kommunen har ikke
ansvar for å vedlikeholde den. Har tatt kontakt med Ulf for å høre hva de mener.

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

Læringssenteret på UiS, Sigurd Auklend, og Cesilie Evertsen jobber i samarbeid med Roland og kan vre gode kandidater til et FAU foreddrag

