FAU
STANGELAND
SKOLE

Referat

MØTETYPE:
MØTE NR.:
DATO:
STED:
MØTELEDER:
MØTEREFERENT:
UTSENDT TIL

FAU møte
26.09.19. kl.20:00 – 21:30
Lærerværelset
Merete Fagernes-Turpin
Merete Fagernes-Turpin
Deltakere +

Tilstede fra
FAU:

Sissel Liebich, Christine Utkilen, Ståle Berg Lønseth, Marianne Sagen Skadsem,
Christian Rott, Merete Fagernes-Turpin

Tilstede fra
skolen:

Rigmor Louise Selseth Krogh (avdelingsleder Stangeland skole)

SAK
2019/09-01 Agenda.
Merete la fram agenda for møtet som følger:
•
Innkomne saker (Merete) (10 min)
•
Skolens tilbakemelding (Rigmor) (20 min)
•
Erfaring fra åpningen av nærmiljøanlegg (Alle) (5 min)
•
Oppdatering Skolebehovsplanen 2020-2023 (Merete) (10 min)
•
Nye utemiljøtiltak skoleåret 2019/2020 (inkommen sak forrige møte 5 min)
•
Planlegging Parkeringsvakter (Christine) (10 min)
•
Planlegging trafikksikkerhetsuken (Christian) (10 min)
•
Planlegging bytte/salg/gi bort vinterutstyr (Sissel) (10 min)
•
Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2019/2020 (Merete) (5 min)
•
FAU-medlemmer skoleåret 2019/2020 (Merete) (5 min)
•
Annet
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent.
2019/09-02 INNKOMNE SAKER:
• Håndvaskkampagne på lik linje som lusekampagne, pga utfordringer med
smittsomme sykdommer .
Rigmor tar dette opp med helsesøster for å få det integrert sammen med
lusekampagne. Rektor kommer tilbake til oss i FAU hvordan dette blir
håndtert.
• Datoer i skolens aktivitetskalender – oppdatert blir lagt ut på FAU
hjemmesiden og dugnadsdagen blir kommunisert med kontaktlærerne.
• Selvfølelse – hvordan støtte opp for å unngå press? Temaet blir vurdert for
stormøtet.
• Fotballjenter – Sandnes Ulf ønsker at informasjon blir kommunisert til barna.
Fau kan ikke formidle alle slike henvendelser, men det blir gitt en
tilbakemelding om at de kan komme og henge opp informasjonen på
skolen på ytterdør.
• Gå/Sykkelsti Stangeland sør – Christine sjekker ut hvordan planen er
videre med kommunen og holder FAU oppdatert.
2019/09-03 Skolens tilbakemelding:
• Fantastisk arbeid med jobb på nærmiljøanlegget og skolebehovsplanen av
FAU.
• Bytte neste møtedag med FAU – viste seg ikke å være mulig. Dato beholdt
og skolen stiller med en erstatter.
• Ny FAU person til SU – Christian Rott.
• Har ikke fått tak i skolesjefens kontor for videre arbeid med økonomiplanen.
Merete og Geir vil følge opp.
• De ansatte er lite syke nå og skoleåret har startet godt.
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• Det er ansatt en fast vikar for å kunne ta over for de som er syke.
Vedtak: Merete gir beskjed til rektor på nevnte punker.
2019/09-04 Erfaringer fra åpningen av Nærmiljøanlegg
Ferdigstilt.
Kommunen må ferdigstille belysning. Ståle har gitt dem beskjed.
Marianne sender faktura på det som vi har betalt og vi får ekstra faktura av kommunen
opp til «vårt» beløp.
Vi følte at stemningen var god og har lyst til å se på andre muligheter for å ha en sosial
anledning.
Vedtak: Marianne oversender faktura til Ståle, som videresender til kommunen.
2019/09-05 Oppdatering Skolebehovsplanen 2020-2023.
FAU har jobbet mye med Skolebehovsplanen for at Stangeland skole skulle bli en del
av planen og således inn i økonomiplanen som vedtas senere i år.
FAU fikk med seg media og utfallet fra Bystyret er beskrevet under:
7.
Bystyret ber rådmann starte arbeidet med å innregulere deler av Solaveien til å bli en del av
Stangeland skole sitt areal.
Bystyret ber om at avvik ved Stangeland skole lukkes så fort som mulig.
Videre bes rådmann se på hvordan arealutvidelsen kan påvirke eller legge til rette for
fremtidig rehabilitering/opprustning av Stangeland skole.
9.
Bystyret ber det nye utvalg for oppvekst vurdere å opprette en vedlikeholdsplan og hva den
skal inneholde.

2019/09-06

2019/09-07

2019/09-08

2019/09-08

FAU vil følge opp hva som skjer videre i økonomiplanen og de konkrete planene rundt
avvikene avdekket under Miljørettet Helsevern og vedlikeholdet generelt.
Vedtak: FAU holder i denne saken og oppdaterer fremover.
Nytt utemiljøtiltak 2019/2020
FAU-leder anbefaler at vi ikke setter i gang store nye tiltak for dette skoleåret.
Vi har flere store pågående saker samt nye aktiviteter for året.
Vedtak: Vi avventer på det nåværende tidspunkt.
Planlegging Parkeringsvakter.
Christine oppdaterte på planleggingen. Utsendelse blir sendt i begynnelsen av neste
uke.
Vedtak: Vi mangler fortsatt FAU-hovedkontakt fra klassekontaktene, som blir
oversendt av skolen før Christine sender ut informasjon til klassekontaktene.
Planlegging trafikksikkerhetsuken – sykkelsikkerhetsdagen.
Christian har allerede kontaktet Sykkelzentrum som stiller dagen for
sykkelsikkerhetsdagen den 17. oktober. 08:30-10:30 for sjekk av sykler for de fra 5.
klasse til 7. klasse..
Vi får reflekser fra Trygg Trafikk.
Christian sjekker om politiet har mulighet til å stille den dagen.
Christian sender ut informasjon for ranselpost.
Vedtak: Sissel stiller opp og hjelper Christian den dagen og Christian sørger for
selve organiseringen samt ranselposten.
Planlegging bytte/salge/gi bort vinterutstyr
Sissel presenterte et forslag til skriv.
Vedtak: Alle gir beskjed hvor mye kaker de kan bake til Sissel.
Sissel lager ranselpost.
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2019/09-10 Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2019/2020
Ansvarlistene – mangler navn på enkelte av oppgavene. Ble satt i møtet.
Kommentarer til aktivitetslisten: blir oppdatert etter gjennomgang.
Vedtak: Oppdaterte lister som blir lagt ut på hjemmesiden.
2019/09-11 FAU-medlemmer skoleåret 2019/2020
Nye medlemmer er under utarbeidelse og ansvarslistene blir oppdatert når navnene
foreligger.
Under møtet ble det vedtatt at nye medlemmer skulle bli oppdatert i referatet når de
forelå. Vi har fått ett nytt medlem; Svein Arild Skjæveland som vil ta oppgaven KFU i
dette skoleåret. Han ønskes velkommen.
Vedtak: Merete oppdaterer etter at medlemmer har kommet inn i FAU og
oppdaterer oppgavelistene for distribusjon.
2019/09-12
• Annet

•
•
•
•
•
•
•
•

Datoer 2019/2020:
Årsmøte med FAU 29.08.2019
Sikkerhetsdagen: Torsdag 17. oktober
Parkeringsvakter for 1.-5. trinn starter uke 42 hvor hver klasse har sin uke.
Vinterutstyr byttedag – 20. november
7.11 – Hei aksjonen
Stormøte: februar/mars 2020.
Dugnadsdagen onsdag 14. mai 2019.

Foreløpige forslag til FAU møter:
• Onsdag 22. august 2019.
• Torsdag 26. september 2019
• Onsdag 13. november 2019
• Torsdag 12. februar 2020
• Onsdag 15. april 2020
• Torsdag 11. juni 2020
I utgangspunktet er tidspunktet satt til 20:00-21:30, men vil bli vurdert fremover.
FAU-møtene vil også kunne flyttes
Merete Fagernes-Turpin

FAU leder ved Stangeland Skole
Mobil: 95797706
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