FAU 2018/19
Referat FAU-møte Smeaheia skole, mandag 25. mars 2019 kl. 19:30-21.00
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Janne Kristin
Frantzen
Kjetil Øgreid
(Kasserer) X
Julie Teresa Rege
Olsen
(Nestleder)/(vara
KFU) X
Trine Ragde
(Leder)/(SU) X
Merete Jensen
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(Klubbkveldkontakt
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Gøril Monsen
(KFU) X
Tove Stenberg Vold
(SMU) X
Anne Turid Lian
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(Sekretær/17.mai
komite kontakt)
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Skjøld (SU)
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1

Åpning og godkjenning av agenda (Trine)
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Info fra skolen (Tor)
o Skolevandring gjennomført i alle klasser. Vi prøver oss med SFO‐vandring før påske. Føler dette er viktig å
gjennomføre og en god måte å følge opp og fange opp ting som skjer på.
o Alle klasser skal ha uteskole før påske.
o Arbeidsmiljøundersøkelse om bruk av vold gjennomført. 52 avvik som går på trusler og vold siden nyttår.
Snakke om hvordan forebygge og debrife når dette skjer. Har gode rutiner og driver veiledning for å
forebygge dette. Mesteparten av avvikene er elever som utagerer mot voksne.
o Ingen saker hos fylkesmannen ift kapitel 9A pr i dag. Ønske fra FAU om at dette blir et fast punkt på info‐
listen fra skolen. (9A går på retten på trygt arbeidsmiljø for elevene).
o Vi gjennomfører spørreundersøkelse på hvert trinn om skjermbruk i spisepause og undervisning tirsdag 26.
mars.
o Vi får flere nye elever framover.
o Utviklingsmål neste skoleår, fortsetter med lesing i alle fag, regning med utviklende matematikk og
klasseledelse som går på å skape gode klassemiljø, vil neste år bruke de digitale mulighetene til å forsterke
disse områdene videre.
o Hvert år blir det sett på klassesammensetning i 1. og 4 trinn, dette gjøres i disse dager og det tas en
avgjørelse før påske.
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Trafikksikkerhet og refleksbruk
Ikke lenger så mye anleggstrafikk, men reageres på at det er privatpersoner som kjører skarpt.
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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? 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 sender søknad.

ANSVARLIG

Kjetil

SAK
5

ANSVARLIG

Annet
o Er det informert til klassene om foreldreforedraget 4. april?
Lærere, hjemmesiden og ukeplanene er informert. Samt det er sendt mail til foreldrekontaktene i hver
klasse.
o 2. 4. og 6. klasse må huske å velge nye varaer til FAU, sittende varaer rykker opp til faste medlemmer. Trine
sender mail til klassekontaktene på disse trinnene for å minne om det før foreldremøtene.
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. Legger til
vararepresentanter også til denne. Ønske om at referatene legges dit. Legger også dokumenter fra 17. mai
komiteen inn hit.
o Søknaden til Sandnes Sparebank er under vurdering.
o Søknaden til SR‐bank Sparebankstiftelsen er sendt innen fristen 19. mars. Det ble søkt om midler til
kunstgress i ballbingen. Det ligger dugnadsinnsats med i søknaden som FAU i tilfelle vil ta ansvar for
organiseringen av.
o Sparebanken Vest har også mulighet for å søke om midler (allmenn nyttige midler), fristen er 1. april. Julie
sender søknad også hit.
o Julie sender kopi av alle søknadene til Kjetil så legges disse inn på google drive.
o FAU tipser elevrådet om å se på muligheten for å søke om midler fra elevorganisasjonen, dette gjøres ved
skolestart, men bør forberedes før sommerferien, da det er «førstemann til mølla prinsippet.»
https://elev.no/vi‐tilbyr/eo‐fondet/

o Det er kommet innspill om hvorvidt skolen har tatt stilling til miljøstreiken som flere elever på andrer skoler
har deltatt i. Alternativ til streik er å ha en klimadag i måneden der det fokuseres på klimaet og hvordan vi
bør ta vare på jorda vår. Det er ønske om at Smeaheia skole bør være en av skolene som viser at de tar
miljøutfordringer på alvor. Fint om dette kan diskuteres i FAU møtet. Initiativet bør komme fra elevene.

Trine

Julie

Tor

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 Cecilie Evertsen som jobber i samarbeid med Roland og kan være gode kandidater til et FAU foredrag.

