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Godkjenne referat fra forrige møte
Info fra rektor
Info fra gruppene 1 og 2
Eventuelt
1. 17. mai arrangement Bogafjellhallen – Innleie av bord/stoler

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

23/16

Drøfting
Ingen kommentarer
Konklusjon
a. Referatet er godkjent.

24/16

INFORMASJON FRA REKTOR
Rektor Jørgen Slyk ble rektor for Bogafjell skole fra sommeren 2015, og han
kom da fra stilling som undervisningsinspektør i Trones skole i Sandnes
kommune. Han har før den tid skoleledererfaring fra både Stavanger og
Eidsberg. Jørgen har informasjonsrunde som fast agenda i styremøtene, og
han tar da opp aktuelle saker for FAU.
Drøfting
1. Økonomi, det er ny sparerunde på gang i Sandnes kommune.
a. Det har vært litt frem og tilbake om hvor mye Sandnes skal

Sak nr.:

Ansvar

b.

c.

d.

e.

f.

g.

spare (jamfør skolebudsjettene), og hva slags kronebeløp pr
elev det blir.
I 2016 blir det nå tatt ytterligere kr 1 000 pr elev. Fra 2014 er
det således akkumulert kr 2500 i innsparing på
«stykkprisen/budsjettet» pr elev.
Vi har ca 460 elever p.t. Innsparingen vil bety bl.a. lavere
lærertetthet. På kort sikt kan vi ta noe på drift, pga midler vi
har fått til innkjøp i forbindelse med nybygg o.l., men «worst
case scenario» er at vi må spare inn tre lærerstillinger innen
2017. Vi får noen flere elever til høsten, og da kan vi kanskje
utligne noe, da vi dermed også vil få flere penger på sikt.
Dette er likt for alle Sandnesskolene, men oppleves nok
forskjellig, da noen er små og opplever det verre en de store,
og ungdomsskoler kan kanskje ha litt større klasser enn en
barneskoler osv.
Viktige pedagogiske tiltak på skolen vil ikke bli berørt, og vi
har p.t. bedre dekning/lærertetthet enn minimumskravet
tilsier, men vi må vurdere alt som ikke er lovpålagt.
Praktisk eksempler kan være at vi må gjøre noe med
gruppene/størrelsene i gjennomføring av mat og helse, kunst
og håndverk o.l. Rektor har utfordret Fagforbundet og
Utdanningsforbundet på skolen til å komme med forslag og
innspill til kuttrunden, men har forståelse for om de velger å
la dette ligge til «skoleeier».
Rådmannen har sagt at kvaliteten på tjenestene kan gå noe
ned. Det henger selvsagt sammen med konsekvens av store
innsparinger.
i. Rektor nevner pilotprosjekter og andre tiltak med
øremerkede midler som (for småtrinnene) vil
avhjelpe litt. Blant annet «Two Teachers», som
undersøker hva lærertetthet betyr for elevenes læring
og læringsmiljø. Dette er et spørsmål som har vakt
stor interesse og mye engasjement de siste årene,
men hvor forskningen spriker i forskjellige retninger.
Dette er i alle fall et pilotprosjekt over fire år på
første trinn. Vil være én klasse som får 40 % ekstra
øremerket lærerstilling, hvor de vil benytte en viss
form for pedagogikk, og se om det fungerer ift
kontrollklasser som benytter samme pedagogikk
uten ekstra lærerstilling, Skal også være med
foreldresamtykke)
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Ansvar
2. Tilbakemelding jf. dugnaden i skolegården.
a. Rektor har lagt ut følgende tilbakemelding på skolens
hjemmesider:
«Tusen takk til alle dere foreldre som gjorde en flott innsats
på dugnaden torsdag 21. april. Det var et vakkert syn som
møtte oss fredag morgen! Ingenting er som når det er ryddig
og fint rundt omkring - og det titter blomster opp av
blomsterkassene etter en lang vinter! TUSEN TAKK alle
sammen!!!»
Konklusjon
1. Sandnes kommune må av økonomiske grunner kutte ytterligere i sine
budsjetter. For elevtilskuddet så vil det medføre at vi får ytterligere
kutt på kr 1 000, og dermed akkumulert kr 2 500 fra og med 2014.
Skolen har 460 elever, og i år betyr det derfor ytterligere kr 460 000 Styret /
ned i sine budsjetter. FAU vil forsøke å påvirke gjennom innspill til arb.gr 1/2
SU.
2. Skolen er svært glad for dugnadsinnsatsen som har vært i forbindelse
med skolens uteområdet.
INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPE 1
Therese leder arbeidsgruppe 1. Gruppen har representanter fra de minste
trinnene og har ansvaret for bl.a. uteområdene, trygg skolevei, og dugnaden.
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Drøftinger:
Ingen informasjon fra arbeidsgruppe 1 denne gangen, da deres møte er utsatt.
Konklusjon:
a. Arbeidsgruppe 1 opprettholder arbeidet med sine prosjekt.
INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPE 2
Randi Oftedal er leder for arbeidsgruppe 2. Gruppen har representanter fra de
eldste trinnene, og har ansvaret for sosiale arrangementer m.m.

26/16

Drøfting
Har hatt idémyldring på dette med sosial handlingsplan. Vi jobber fortsatt
aktivt med dette. Er opptatt (se forrige referat) av å følge opp innspillene fra
de ansvarlige for «Åpen hall».
Konklusjon
a. FAU følger opp innspillene fra ansvarlige for Åpen Hall tilbudet i
Bogafjellhallen.
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Arb. gr. 2

KASSERER
Kjetil Jensen er FAU sin kasserer.
27/16

Konklusjon:
Ingenting å melde denne gangen, utover at han ordner med utleggene fra
dugnaden som styret og andre har hatt.
EVENTUELT
Innmeldte og oppdukkende saker.

28/16

Drøfting
1. Innmeldt av Borgar: 17. mai arrangement Bogafjellhallen – Innleie av
bord/stoler
- Bakgrunn: Vi har i alle år vi har hatt 17. mai arrangement på
Bogafjell skole, hvor vi har kunnet benyttet oss av bord/stoler som vi
hadde i skolens gymsal. Siden den i fjor høst ble omgjort til
klasserom har vi ikke lenger tilgang på dette, og det er heller ikke
investert i bord/stoler i Bogafjellhallen som kan benyttes til
arrangementet. Det har siden januar vært gjort henvendelser mot både
skoler og barnehager om lån av bord/stoler, men uten hell. Enten så
har de tilgang på svært få bord/stoler, eller så skal det de har benyttes
til egne arrangementer ifm 17. mai. Borgar har også vært i kontakt
med Sandnes kommune, men de driver ikke lenger med
utlånsvirksomhet av stoler/bord til diverse arrangementer i bydelen.
- Borgar har henvendt seg til PS Selskapsutleie og Malerbua Utleie for
tilbud, hvor Malerbua Utleie var klart rimeligst. Tilbudet fra
Malerbua Utleie omfatter bl.a. 100 bord og 400 klappstoler, samt
levering/henting av utstyret.
- Styret ser at vi må finne et fremtidig system for dette. Styreleder
(Borgar) tar bl.a. et møte (allerede i dag) med politiker i
bydelsutvalget for å informere om vårt syn.
- Pga av tiden til disposisjon, og erfaringer rundt tidligere år jamfør
logistikk o.l., så velger styret å gå for tilbudet fra Malerbua Utleie, og
vi deler kosten med samarbeidspartnere.
2. SFO og åpningstider, julaften, nyttårsaften, og onsdag før
skjærtorsdag (halve dager).
- Det skal være minst fem barn for å holde åpent. Dette er en stor
kostnad. Er det åpent så må bl.a. ventilasjonsanlegget kjøres på hele
skolen. En dyr ordning for noe som ikke blir utnyttet.
- Man opplever veldig ofte at selv om det er påmeldt pluss fem barn, så
møter færre. FAU syns det er dårlig at man melder på barn og ikke
leverer de, da dette betyr at voksne står på jobb, uten at de må, og det
er også store kostnader forbundet med dette. I tillegg er dette noe som
SFO-leder har informert, foreldrene tilknyttet SFO-barn, om i mange
år, uten at det har medført en endring.
- Saken har vært oppe i SU og skal opp som sak der igjen. Vi vil lage
et innspill SU om dette.
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Kjetil

3. Søknad om tilskudd til rumpetrollsafari kr 350,-, for klasse 5d.
- Klasse 5D er invitert med på "Rompetrollsafari" i Sanddalen i
Hommersåk tirsdag 3.mai, og gjort nødvendige avtaler med skolens
personale. De ønsker å bruke den anledningen som et bidrag til å
bygge klassemiljøet med andre opplevelser og felles fokus. Som
ekstra kos vil de spidde pølser på bål, med noko attåt, og ber om
dekning av utgifter til dette - i alt kr 382,- FAU innvilger søknaden.
4. Hallo Venn konseptet.
- Styret ser behov for å få opp aktiviteten i denne gruppa snart, og har
bedt Buggeland å finne en ildsjel fra dem.
- Vi har tidligere bevilget en oppstartskostnad på kr 8 500,o Her er utdrag fra referat 01.12.15:
o «Godkjennelse av Hallo Venn konseptet
Hallo Venn var et tema på årsmøte, i kraft av å være et av
våre satsningsområder for 2015-2016. Det fremkom på
generalforsamlingen/årsmøte at det var et ønske om bedre
forankring i FAU. Det ble stilt spm om dette var noe FAU
egentlig ønsket, etter å ha gjennomført ny formell
gjennomgang i arbeidsgruppene og i styret. Saken ble derfor
diskutert i gruppe 1 og 2. Det fremkom ingen
motforestillinger i hverken gruppene eller styret. Aktørene
(FAU Bogafjell skole, Buggeland Skole, og Kirka) må
investere i dette i starten. Oppstartspott er ca. 25 000. Kirka
stiller med 8 000, FAU og Buggeland gjør det samme. Går
arrangementet i pluss overføres det til neste gang. Deltagere
som inviteres vil være fra siste året i barnheagen til ca 12 år.
Det vil bli inngangspenger på 50 kr».
Konklusjonen var altså at FAU-styret sier ja til kr 8 000,- i
oppstartsmidler, og for at man går videre med tiltaket.

Konklusjon
1. Vedrørende 17. mai arrangement Bogafjellhallen, og innleie av
bord/stoler
a. Vi vedtar at vi går for tilbudet og deler kostnaden
mellom oss og Buggeland skole, dvs ca kr 6 500 hver.
Vi vil søke Bydelsutvalget om midler også.
2. Vedrørende SFO og åpningstider, julaften, nyttårsaften, og
onsdag før skjærtorsdag (halve dager).
a. Vi vedtar at siden saken har vært oppe i SU og skal opp
som sak der igjen, vil vi lage et innspill SU om dette.
3. Vedrørende søknad om tilskudd til rumpetrollsafari kr 350,-, for
klasse 5d.
a. Styret innvilger søknaden.
4. Vedrørende videre arbeid med «Hallo Venn» konseptet.
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Borgar

Styret

Kjetil

Borgar

a. Styret har bedt om representant fra Buggeland skole, og vi
vil på vår side følge opp styrevedtak fra 01.12.15.

Neste møte:
Innleveringsfrist for saker til neste møte:
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