FAU
STANGELAND
SKOLE

Referat
Tilstede fra
FAU:
Tilstede fra
skolen:

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

FAU møte

11.06.20. kl.20:00 – 21:30
Lærerværelset
Merete Fagernes-Turpin
Merete Fagernes-Turpin
Deltakere + Marianne Sagen
Skadsem
Sissel Liebich, Christine Utkilen, Christian Rott, Svein Arild Skjæveland, Ståle Berg
Lønseth, Merete Fagernes-Turpin
Rigmor Krogh (representant Stangeland skole)

SAK
2020/06-01 Agenda.
Merete la fram agenda for møtet som følger:
•
Innkomne saker (Merete)
•
Skolens tilbakemelding (Rigmor)
•
Oppsummering fra SU-møtene(Christian)
•
Tilbakemelding fra KFU (Svein Arild)
•
Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2020/2021 (Merete)
•
Annet
-skolebehovsplan og mulighetsstudie (videre gang og mediadekning) (Merete)
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent.
2020/06-02 INNKOMNE SAKER:
• Utbygging ved Østerhustomtem som kan få følger for trafikksikkerheten
Vedtak: Merete sender informasjon til Christine som holder i saken.
2020/06-03 Skolens tilbakemelding:
• Rektor sykemeldt til 1. juli.
• Avdelingleder er sykemeldt til over jul.
• Annen avdelingsleder går over i annen stilling i kommunen, men blir foreløpig
ikke erstattet.
• Sosiallærer blir ikke erstattet foreløpig.
• Ellers endring i lærerstaben – 10 slutter og 10 nye er ansatt.
• Besøksdag: glad for at det var mulig å gjennomføre og veldig positiv
tilbakemeldinger.
• 83 elever ved neste skolestart. Delt inn i 6 grupper for at dette skal gå rundt.
Da kan homogene grupper etableres fra og med 2. klasse.
• IT kompetanse er økt opp til 50%.
• Øker fra 527 til 552 elever til høsten.
Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. FAU er bekymret for sykdom i
ledelsen og den belastningen det også er på de gjenværende.
2020/06-04 Oppsummering fra SU-møtene
Ekstraordinært møte for opplæringsloven og høring fra skolebehovsplanen.
Forslått at SFO ferien er i uke 27 – 30 i 2021 er sendt til med referatet.
Opplæringsloven: Forslag om struktur for elevråd og FAU av skolen. SU besvarte med
beholde det som det er i dag.
Svaring for høring av skolebehovsplanen : besvarelse sendt. Se vedlagt besvarelse.
Vedtak: FAU tas saken til etterretning. Christian sender høringssvaret
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2020/06-05 Tilbakemelding fra KFU
Årsmøte på tirsdag 09.06.
KFU blir oppløst.
Blir skrevet en uttalelse hvor man kan ha et nytt årsmøte hvis hjelp fra kommunen blir
vedtatt. Kan gjenopprettes hvis midler blir stilt.
Vedtak: FAU har satt veldig pris på den viktige jobbe KFU har gjort ved å
sammenstille og være en stemme for alle 29 skolene ved Sandnes kommune.
2020/06-06 Ansvarslister, årskalender 2020/2021, møtekalender.
Gjennomgang gjort med foreslåtte endringer:
Navn på november aktivitet endres til «Byttedag».
Hei verden er torsdag 5. november.
Dugnad må endres til onsdag 11. mai.
Vedtak: Merete endrer og oppdaterer. Legges ut ved skolestart.
2020/06-07
• Annet
- Skolebehovsplan mulighetsstudie (videre gang og mediadekning).
SU besvarte høringen til skolebehovsplanen for Stangeland skole. Se
utsendelse fra Christian og vedlagt til referat på nettsiden.
-

Mulighetsstudie Stangeland skole
Sak legges frem for formannskapet 25.06, oppvekst 16.06 og kommunestyret
22.06.
Rådmannen anbefaler utsettelse av mulighetsstudien for Stangeland skole til
2023. Merete har kontaktet alle partier i oppvekst for å legge fram
nødvendigheten av mulighetsstudien. Det er gjort et skriv, som Merete fremla i
møtet. Denn er blitt sendt til enkelte av politikerne som ønsket skriftlig
forklaring og vil bli vedlagt som informasjon til dette referatet. Merete vil
fortsette arbeidet fremover til behandling og får hjelp av andre FAUmedlemmer i den grad det skulle bli nødvendig.
Vedtak: Christian sender andre FAU-medlemmer høringsvaret fra SU for
skolebehovsplanen.
Merete sender gjennomgått skriv ang. saken for mulighetsstudien for
skolen. Denne legges inn som vedlegg til referatet.
Merete holder FAU oppdatert på sakens fremdrift.

•
•

Neste dato 2020/2021:
Årsmøte med FAU 27.08.2020

Foreløpige forslag til FAU møter:
• Onsdag 22. august 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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