FAU 2018/19
Agenda FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 7. mai 2019 kl. 19:45-21.20
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

2

Julie Teresa Rege Olsen
(Nestleder)/(vara KFU) x
Trine Ragde (Leder)/(SU) x
Merete Jensen Sunnarvik
(Klubbkveldkontakt) x

janne@frantz1.no
kjetil.ogreid@akerbp.c
om
julieteresaolsen@gmail
.com
trineragde@yahoo.no
merete.jensen@gmail.c
om
goril@lyse.net

Lise Carina Kristiansen

lise@egelandauto.no

Catrine Klubnes
Marion Tveiten

tove.vold@gmail.com
atlv@vestbakke.com

Anita Aase

catrine.hagan@gmail.com
marion_tveiten@hotmail.co
m
normann.oftedal@sandnes‐
sparebank.no
anita@familienaase.no

3
4
5
6
7

Gøril Monsen (KFU) x
Tove Stenberg Vold (SMU) x
Anne Turid Lian Vestbakke
(Sekretær/17.mai komite
kontakt)

FAU datoer:
4. juni (skoleårets siste)
Forfall: Anne Turid Lian Vestbakke

Normann Oftedal

Jorunn Skjøld (SU)
x

jorunnskjold@live.no

SAK
1

Åpning og godkjenning av agenda (Trine)

2

Info fra skolen (Tor)
o Skolen får gode tilbakemeldinger fra kommunaldirektøren etter utviklingssamtale 9. april. Tilbakemeldingene
går blant annet på god ledelse, dyktige lærere og at elevene opplever mestring.
o Skolen har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge bruk av skjerm i forbindelse med lunsj. Undersøkelsen
viser at skjerm brukes på alle trinn, men i varierende omfang. Ofte brukes skjerm i kombinasjon med annet;
som for eksempel oppfølging av individuelle behov. I tillegg til bruk av skjerm har undersøkelsen vist at lunsjen
brukes til eksempelvis høytlesing og sosial trening. På bakgrunn av undersøkelsen anbefalte FAU at det blir
utarbeidet retningslinjer, og at skolen tester ut hvordan det fungerer en periode uten skjerm. Målet er å ha et
bevisst forhold til bruken av skjerm i lunsjen, og i et ønsket omfang tilpasset alder og klassenes behov.
o Lærerkabalen for neste år er klar. Informasjon kommer ut etter 17. mai. Medarbeidersamtaler er i gang.
o Det er satt opp besøksdag for neste års 1. trinn. Per i dag blir det 46 elever på trinnet.
o Skoletur planlagt 14. juni skyves frem til neste skoleår på grunn av at det er mye som skjer rett før med
forestillingene, og av hensyn til økonomi.
o Årets ryddeaksjon ble gjennomført fredag 3. mai. God fangst ,og ivrige elever som ble premiert med is.
o Skolen er fremdeles i rute til forestillingene i kulturhuset 5. og 6. juni. Skolen har fokus på at alle skal med – og
at alle skal får gjøre noe de er komfortable med. Alle roller er like viktige for forestillingen som helhet.
o Økonomi: Skolen må spare penger. Dette skyldes at tildelingsmodellen slår dårlig ut for Smeaheia som har få,
men store klasser. Fra høsten 2019 vil fordelingen ikke bare ta hensyn til antallet klasser, men også antallet
elever i hver klasse.

ANSVARLIG

o I tråd med reglementet for bruk av hjelm på vei til og fra skolen, endres ordlyden i ordensreglene knyttet til
bruk av skateboard og sparkesykler i friminutt, innenfor avgrenset, flatt område inne på skolens område. I
ordensreglene vil det nå stå at skolen anbefaler bruk av hjelm, men skolen vil ikke følge opp manglende bruk av
hjelm innenfor dette avgrensede området.
3

Trafikksikkerhet og refleksbruk
o I løpet av påsken ble det etablert en alternativ rute for sykkelstien mellom den nye stadion og skolen, inne på
skolens område. Enkelte elever har reagert på at denne stien nå går gjennom marka.
o Trær langs Børskåda er kappet på grunn av en vannledning.
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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? Ta en titt på flisene når de blir lagt ut til 17. mai, og vurder behovet konkret.
o Søknad til kommunen om støtte til 17.mai arrangementet, kasserer i FAU og kasserer i 17.mai komiteen
avklarer. Søknad sendt, og tilbakemelding avventes.
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Anne Turid
17. mai
komitee

Annet
o

Foreldreforedrag med Siw Bjørkås fra Barnepraten ble gjennomført 4. april. Godt oppmøte og gode
tilbakemeldinger.

o 2. og 6. klasse må velge nye varaer til FAU, sittende varaer rykker opp til faste medlemmer.

Trine/Merete

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). Søknad er sendt. Det ble søkt om midler til nytt kunstgressdekke i ballbingen.
Dugnadsinnsatsen i søknaden tar FAU ansvaret for organiseringen av.
o Sparebanken Vest har også mulighet for å søke om midler (allmenn nyttige midler), fristen er 1. april. Må
sjekkes opp…

Julie

o Alle søknadene sendes kasserer – og legges inn på g‐disk.
o Hvordan stiller skolen seg til miljøstreiken som har vært på en del andre skoler? Det er et ønske om at
Smeaheia skole viser at de tar miljøutfordringene på alvor. Initiativet bør komme fra elevene. Initiativet
avventes.
o FAU tipser elevene om muligheten for å søke midler fra elevorganisasjonen. Dette gjøres ved skolestart,
Julie/Kjetil
men bør forberedes nå fordi det er et ”førstemann‐til‐mølla‐prinsipp”. Initiativ fra elevrådet avventes.
https://elev.no/vi‐tilbyr/eo‐fondet
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.
o Innspill fra foreldre som er skeptiske til fokus på engelsk på 6. trinn – Hvorfor har eleven kun en time engelsk i
uken – og hva med gloser og repetisjon? Gjennom skoleløpet har skolen nødvendig antall timer med engelsk.
På 6. trinn har eleven 1,25 timer engelsk i uken. Dette kommer av at trinnet har en fire‐deling som stjeler en del
tid. Dette er i fagene mat og helse, naturfag, kunst og håndverk og musikk. Effektene fra fire‐delingen er så
Kjetil
gode at skolen ønsker å holde fast i ordningen. Timeantallet økes på 7. tinn. Innen 2025 må lærerne ha
fagkompetanse for å undervise i engelsk – fokus på faget er høyt og økende.
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 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.

Årshjul i FAU 2018/2019
*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.
*Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for skolen hver 3. år, må inn på planen for våren 2019
November
Desember
Januar

Februar

Mars
April

Mai

*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

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).

