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Lærerværelset
Merete Fagernes-Turpin
Merete Fagernes-Turpin
Deltakere + Ståle Berg
Lønseth, Marianne Sagen
Skadsem og rektor.
Sissel Liebich, Christine Utkilen, Christian Rott, Svein Arild Skjæveland, Merete
Fagernes-Turpin
Rigmor Louise Selseth Krogh (avdelingsleder Stangeland skole)

SAK
2019/11-01 Agenda.
Merete la fram agenda for møtet som følger:
•
Innkomne saker (Merete)
•
Skolens tilbakemelding (Rigmor)
•
Oppdatering Økonomiplan/Skolebehovsplanen 2020-2023 (Merete)
•
Status Parkeringsvakter (Christine)
•
Planlegging bytte/salg/gi bort vinterutstyr (Sissel)
•
Planlegging Stormøte Februar/Mars (Sissel)
•
Tilbakemelding fra KFU (Svein Arild)
•
Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2019/2020 (Merete)
•
Gå/Sykkelsti Stangeland sør (Christine)
•
Annet
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent.
2019/11-02 INNKOMNE SAKER:
• Ingen saker
2019/11-03 Skolens tilbakemelding:
• Lusekampagne og vaskehender-kampagne- ingen dato satt for vaksehender
kampagne.
FAU forventer å få dato for når det kan gjennomføres.
• Oppstart med full dekning med tanke på krav.
Nå erfarer skolen sykdom inkl. angtidssykdom og foreldrepermisjoner.
Avdelingsleder må steppe inn og planlegging foregår mellom trinnene.
Nye sakkyndige behov har kommet inn siden høsten.
Hektisk for de som er igjen, men positive lærere til tross for utfordringene.
• HEI-uka: mer jobbing rundt temaet i år. 165 000 ble samlet inn med på nytt ny
rekord.
• Mobbesaker – har vært et par hvor det blir tatt tak i raskt og møter blir
gjennomført med de involverte.
• Skolen håper på stor deltakelse på foreldreundersøkelsen med frist 30.
november. FAU stiller med midler til leker for de tre klassene med best
besvarelse.
Vedtak: FAU forventer å få en dato for når vaske hender-kampagne skal
gjennomføres. De andre punktene tas til informasjon.
2019/11-04 Oppdatering Økonomiplan/Skolebehovsplanen 2020-2023
FAU har jobbet mye med Skolebehovsplanen for at Stangeland skole skulle bli en del
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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.

2019/11-05

2019/11-06

2019/11-07

2019/11-08

Økonomiplanen foreligger og rektor/FAU leder og SU vil gi et høringsvar til planen.
Planene rundt avvikene avdekket under Miljørettet Helsevern er satt lukket til nyttår.
Økonomiplanen skal inneholde planer for vedlikeholdet generelt, noe FAU ikke finner
i planene.
Vedtak: FAU holder i denne saken og oppdaterer fremover.
Status Parkeringsvakter.
Tilbakemelding har vært at det holder med en person ved den nye
snuplassen/fotgjengerfelt. Den andre personen burde stå ved Welhavens vei.
Christine sender e-post for at dette starter.
FAU må stå 2. januar og 3. januar
Christian (02.01), Christine (03.01), Sissel (02.01), Svein Arild (03.01)
Vedtak: Christine sender e-post for å endre område for vakthold.
Planlegging salg av vinterutstyr 20.11.
Registrering starter17:30. Christian kan komme 18:45.
Sissel tar med seg «reglene» for gi ved registrering.
Kaker osv blir bakt av FAU-medlemmene– selges for 10,- per stykke.
Sissel sjekker hva vi har opp mot hva vi trenger til salget.
Vedtak: Sissel kontakter Ståle for eventuelle kjøp.
Alle i FAU som deltar kommer kl.17:00 (Christian litt senere).
Rigmor dobbeltsjekker med rektor at alt er ledig fra kl.17:00.
Planlegging Stormøte Februar/Mars
Mulige tema:
Integrering og åpenhet.
Kosthold og sunn helse.
Trygghet og selvfølelse (Siv Bjørkås).
Tentativ uke 11.
Alle gir beskjed til Sissel hvis vi finner gode foredragsholdere.
Vedtak: Alle gir beskjed til Sissel hvis vi finner gode foredragsholdere. Sissel
kontakter de forskjellige foredragsholderne for å kunne få gjort avtaler før FAUmøte i februar.
Tilbakemelding fra KFU.
Svein Arild sender referat (fra 6.11).
Tema var økonomiplanen.
Ønsker tilbakemelding fra hvordan SU og FAU fungerer på hver enkelt skole.
Ønske å se på hvordan økonomien for FAU fungerer slik at KFU kan støtte opp ifht
eventuelle nye regler (ref. nye lotteriregler).
Vedtak: Svein Arild sender referat til FAU-medlemmer og FAU besvarer
forespørsler.
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Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2019/2020
Ansvarlistene er oppdatert og ligger på nettsidene– mangler navn på enkelte av
oppgavene. Ble satt i møtet.
Kommentarer til aktivitetslisten: blir oppdatert etter gjennomgang.
Vedtak: Saken ble tatt til informasjon.
2019/11-11 Sykkelsti ved Welhavensvei som avsluttes.
Christine har ringt kommunen da sykkelstien stopper opp ved Østerhus.
Planene som Østerhus skal utarbeide for å integrere ferdigstillelse av sykkelstien
foreligger ikke enda, men det er en del av reguleringen.
Sykkelstien vil bli ferdigstilt.
Vedtak: Opplysningene tas til etterretning.
2019/11-12
• Annet
2019/11-9

•
•
•
•
•
•
•
•

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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