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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

FAU: Astrid Nodland (SFO-kontakt), Åsne Bakke (17. mai), Birgitte Eikrem (17. mai), Helene
Høgåsen (nestleder), Helge Line Aasland (sekretær), Tone Madland (åpent hus), Kate
Sveinsvoll (17. mai), Nils Steinsund (leder), Bente Fag (trafikkpatrulje), Kaisa Ingilæ (Hei
verden), Magne Fosse (Åpent hus), Kristian Nyborg Johansen (økonomiansvarlig), Kristil
Holiløkk (Hei verden).

Andre: Christian Asserson (KFU-kontakt),
Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede, FAU:
Anette Jordal, Cristina Wilberg (Hei verden), Henning Olsen (17. mai)
Møtedato
1. oktober 2018

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Iglemyr skole, personalrommet

02/18-19
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1.

Informasjon fra rektor
Kommet godt i gang med skoleåret. Ungene begynner å bli varme i trøya.
Skolen har hatt en del saker knyttet til §9a, opp mot skolemiljø. Noen
utfordringer med ungdomsgjengen på Austrått. Gir utfordringer til 7.
trinn. Skolen har kontakt med andre skoler og andre instanser. Forsøk på
rekruttering av elever fra Iglemyr til ungdomsgjengen. Situasjonen krever
alle voksne på banen og at disse står sammen. Det har vært en del
aktiviteter i helgene med denne gjengen. Politiet har vært her, og det skal
være lav terskel for å ta kontakt med politiet. Gjengen har drevet både
hærverk og annen uønsket oppførsel i skolegården. FAU tenker at det
kanskje kan være en idé å inkludere foreldre f.eks. til å gå turer og vise
seg litt i nærområdet? Kan være lurt å være flere og organisere seg
sammen. Vi kan kanskje også forhøre oss om dagravner? Ellers betyr det
noe at voksne snakker med og også gir positiv kontakt til disse
gjengmedlemmene. FAU tror at dette kan ha god preventiv effekt.
Nestleder sjekker litt opp dette med dagravner. Vi hører også med FAU
på Austrått og Høyland for å samles om tiltak. Vi kan også eventuelt
snakke med kirke, idrettslag og Øygard ungdomsskole.
Skolen er i gang som praksisskole. Har studenter på 3. og 6. trinn nå.
Skolens ledelse er også fulltallig. May Vold startet for to uker siden.
Rektor har mer info om lærernormen og bekymringer for elevantallet.
Skolen er pålagt at man skal nå denne lærernormen. Skolen bruker
ressurser inn i lærerstillinger og har også opprettet ny stilling for
sosiallærer. Skolen fikk tidligere info om at det ville bli en
overgangsordning når det gjelder lærernormen. Det har imidlertid ikke
skjedd. Normen trådte i kraft 1.8.18. Skolen er ikke helt i mål. Skal ned i
15 og 20 elever pr. lærer til neste år (for de ulike trinnene). Foresatte kan
forvente at skolen skal nå målene. Skole i Skaarlia har ingen sammenheng
med lærertetthet på Iglemyr.
Skolens budsjett er planlagt ut fra skolens og elevenes beste. Skolen
ønsker å beholde yrkesgruppene som finnes i skolen. Behov for mye ulik
kompetanse i dagens skole. Skal likevel være nok midler til å nå
lærernormen, så skolen kan tvinges til å bruke midler fra andre
yrkesgrupper til å brukes på lærere. Det har kommet noen spørsmål
knyttet til store klasser på 1. trinn. Rektor understreker at det veldig ofte
er både flere pedagoger eller flere voksne inne i klassene. FAU tenker at
skolen kanskje skal informere litt mer om midler og voksentetthet i
klassene. Samtidig gjør skolen stadig vurderinger om situasjonen rundt
klassene, der ekstra ressurser settes inn der det er mest behov.
FAU mener at bekymringer om budsjett, lærertetthet og klassestørrelse
bør rettes videre inn mot det politiske, gjennom samarbeidsutvalget. De
er disse som kan bevilge mer penger. FAU mener at Iglemyr skole gjør
gode økonomiske prioriteringer med de midlene som de har.

Ansvarlig

Rektor
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Zipline: Veldig mye mer kostbart enn det som det var søkt om. Har i
stedet fått balanseapparatet som er på hjørnet av skolen. Skolen fikk 60
000 kr og bidro selv med 20 000 kr.

2.

Info til og fra klassekontakter:
Først informert kort om rollen og hovedpoenget til FAU. FAU har også
informasjonsplikt.
Viktig at klassekontaktene ved hvem som sitter i FAU, slik at de vet
hvordan skolen kan kontaktes. Vi er bindeledd med skolen og kan hjelpe
til med dialog med skolen.
FAU har taushetsplikt i forbindelse med ting som dere som foreldre og
klassekontakter ønsker at vi skal ta opp med skolen.
Arbeidsoppgaver, FAU:
KFU-kontakt: En representant fra hver FAU. Fremmer saker på vegne av
hele Sandnes. Jobber med overordnet skolebehovsplan, bemanning,
økonomiplan.
SFO-kontakt: Holder kontakt og er bindeledd med SFO.
17. mai-komite: Står for det som skjer på Iglemyr på 17. mai. Organiserer
med loddsalg, gevinster og foreldre. Taler. Osv.
Åpent hus: 6. klasse står for kantinedrift.
Hei verden: Torsdag 22. november. Jobbes med dette. Kommer til å
trenge en del hjelp fra foreldre.
Trafikkpatrulje: Opplæring og øver seg før høstferien. Står vakter ved
fotgjengeroverganger etter høstferien. Foreldre må melde inn dersom det
er noen situasjoner man må kjenne til.
Klassekontaktene må finne foreldre til å være med på Åpent hus. Datoene

er 22., 23. og 24. oktober, samt 8., 9. og 10. april.
3.

Mangler vara-klassekontakter i 5b, 5c og 7b og FAU-vara på og 6.
trinn
FAU-reptresentanter for 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn tar ansvar for å
finne en måte å få inn manglende kontakter på.
Christian Asserson går inn som FAU-vara for 5. trinn.

4.

Informasjon om FAU på nett
Tilgjengelig informasjon ligger her:
https://www.minskole.no/iglemyr/seksjon/14084
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5.

Hei verden/skolens 40-års markering. Hadde møte i forrige uke. Datoen
blir 22. november. Rektor har utfordret lærerne også litt på dette.
Dermed vil de også komme med noen tilbakemeldinger og ideer knyttet
til denne dagen.
Kan trolig være lurt ikke å gjøre dette alt for avansert.
Komiteen jobber videre med dette. Skal vi ha kafé? VI bør ha et lavterskel
opplegg når det gjelder det økonomiske. Hvor mye skal foreldrene bidra
til opplegget? Kan være lurt med frivillig donasjon på kunst, f.eks. Ellers
får skolen et vipps nr. fra Hei verden. Dette kan også brukes i kafeen.

6.

Valg av kasserer og gjennomgang av økonomi:
Kristian Nyborg Johansen er valgt til dette.

7.

Rapport fra de ulike komiteer og trinn:
-

-

8.

SFO: Har hatt møte med Hilde. Godt møte. Snakket om
informasjon, forventninger og oppstart knyttet til SFO.
SFO-kontakt ønsker bedre informasjon ved innskriving (tett opp
mot skolens informasjon), ved besøksdag og når brevet til 1.
klassingen kommer. SFO jobber med å synliggjøre alle rutinene
som de har. De ansatte og FAU skal bidra med innspill til disse
rutinene. Det har vært mer kontakt og kommunikasjon mellom
ansatte og foreldre den seneste tiden. Ønsker foreldremøte for
SFO etter høstferien. FAU-kontakt ønsker også at det skal være
en egen FAU-kontakt for de ulike elevene. SFO-kontakt bør ha
oppfølgingsmøte med SFO-leder innen en viss tidsperiode.
Hei verden: Kafé for hvert trinn. Trenger bidrag og vakter.
Komiteen tar stilling til dette med kunstbidrag og slike ting. Kristil
Hølibekk går inn i komiteen.

Eventuelle saker:
-

Vi prøvde å lage felles mal for årshjul for de ulike klassene, men
det strandet fordi klassene ønsket ulike ting. Kan være lurt å ta
opp på foreldremøte.

