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Referat FAU
Til stede:
Astrid Nodland (3.trinn), Bjarte Skogøy (2. trinn), Grete Anita Landsvik (7. trinn), Helene
Høgåsen (4. trinn) , Helle Dyhr.Nielsen (6. trinn) Hilde Egeland Meyer (6. trinn), Kristian
Nyborg Johansen (4. trinn), Lars Andre Kalve (4. trinn), Linn Christin Rustøen (3. trinn),
Petter Gravås (5. trinn), Trond Johnsen (5. trinn)
Skole: Gisle Hagen Helbæk(rektor)
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1.

Informasjon fra rektor

Rektor

Har hatt en god, men hektisk, oppstart.
Peder Særheim er ansatt som ny avdelingsleder for 2.-4. trinn.
Kommunale innsparinger, vil merkes mer neste år for Iglemyrs del.
Nedbemanning og færre elever når Kleivane åpner.
Fravær blant de voksne; utfordrende i koronatiden. Forsøker å finne gode
løsninger på trinnet for å unngå å ta inn eksterne vikarer. Fravær av lærer vil
måtte bety en redusert kvalitet på undervisningen i den klassen det gjelder. Ved
lengre fravær blant lærere, prøver skolen å gi beskjed til foreldrene i klassen.
Spørsmål fra FAU om skolen kan nyttiggjøre seg erfaringer fra nedstengingen og
tilby digital undervisning for høyere klassetrinn i situasjoner hvor det er mangel
på lærere. Skolen har beredskapsplaner. Elevene skal kunne gjøre litt
skolearbeid hjemme dersom de har en lett forkjølelse.
Økonomi: Kommunale innsparinger vil merkes i større grad neste skoleår for
Iglemyrs vedkommende. Skolen må forholde seg til lærernorm og
spesialundervisning som er lovpålagt. Det kan bli aktuelt å kutte stillinger. FAU
ønsker at det belyses hva disse kuttene konkret vil bety for skolen. Vi tar opp
tråden i neste uke for å se om FAU kan bidra med noe inn i problematikken.
2.

Organisering av FAU:
Helene Høgåsen sitter et år til som leder for FAU (som en ekstra representant for
5. trinn)
Det mangler fremdeles representanter fra noen trinn (1. trinn, én fra 2. trinn, én
fra 7. trinn)
Leder foreslår ny organisering av FAU, basert på modell fra Austrått skole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trinn: Hei Verden (begge)
trinn: Trafikkpatrulje (inneværende år) + SFO
trinn: 17. mai
trinn: 17. mai
trinn: Åpent Hus (begge)
trinn: Åpent Hus (begge)
trinn: Natteravn + det vervet som leder evt. skulle hatt

FAU Foreslår at leder slipper komite og at en av representantene for 7.trinn tar
det vervet som leder evt skulle hatt.
Rektor: For å ivareta kontinuiteten i komiteene, må man sikre at det lages gode
oppskrifter og referat fra arbeidet i komiteene. FAU-leder sjkker om det er mulig
å opprette en delt disc på Google (@sandnesskolen) hvor vi kan legge disse
dokumentene.
FAU er enig i strukturen, åpner for å endre på oppsettet dersom man underveis
ser at ting skulle vært organisert annerledes.
(Petter Gravås (5. trinn) tar SFO i år, Bjarte Skogøy (2. trinn) tar Åpent Hus.

FAU

Endelig konstituering av FAU tas neste møte når alle trinn er representert..
3.

Trafikkvakter

leder

Trygg Trafikk (TT) anbefaler ikke at elever får ansvar for å stå trafikkvakter på
skoleveien. Rektor ønsker ikke å opprettholde denne ordningen når det går på
tvers av Trygg Trafikk sine anbefalinger.
FAU ønsker at det skal være en ordning med trafikkvakter hvor 7. klassingene
står sammen med en voksen en uke om høsten og en om våren
FAU lager i samråd med TT en instruks for trafikkvaktene. Helene sjekker hvem
fra skolen som har hatt dette ansvaret og kontakter TT for informasjon.
FAU anbefaler at foreldre fra 1-4 trinn blir spurt om denne oppgaven.
Det er behov for 3 voksne + 6 elever i ca 16 uker.
4.

Hjertesone
Skolen ønsker å opprette en “Hjertesone” fra 1. oktober for å unngå farlige
trafikksituasjoner når folk snur på parkeringsplassen om morgenen. Dette har
blitt orientert om på alle foreldremøter ved oppstart.
FAU foreslår at vakter/foreldre står ved drop-sonen og henstiller de som kjører
“feil vei” å kjøre riktig vei neste dag.
FAU-leder forsøker å få tak i foreldre som kan stå vakt i drop-sonen uken før og
uken etter høstferien. Fint om skolen kan lage et lite skriv som kan deles ut til
foreldrene.
Ønskelig med en merking av et fortau i Riarveien, samt en forhøyning for å
markere fortauet i Torvmyrveien. Rektor snakker med politiet.
FAU har mottatt brev fra beboer i Moseveien vedr utfordringer med at biler
parkerer i Torvmyrveien og hindrer oversikt for barn som skal krysse veien.
FAU-leder kontakter representanter i kommunen om dette.

5.

Hei Verden
Arrangementet blir kraftig amputert pga pandemien. Kveldsarrangementet er
avlyst. FAU-representantene fra 1. trinn bes være med på møte med komiteen
for Hei Verden på skolen for å høre om FAU kan bidra med noe.

6.

Foreldremøte
En digital løsning er foreslått som alternativ til møtet. Et tradisjonelt
foreldremøte vil kunne avvikles tidligst til våren.
FAU velger å se det an til våren.

7.

Åpent Hus
Høstens Åpent Hus går ut. Vi håper å kunne ta det opp igjen til våren.

8.

Eventuelle saker:
Neste møte: 28. september

Rektor
FAU-leder

