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Referat FAU
Til stede:
Birgitte Gilje Eikrem, Hilde Meyer, Petter Gravås, Christian Asserson, Kristian Nyborg
Johansen, Linn Christin Rustøen, Cristina Wilberg, Tone Madland, Helene Høgåsen, Kaisa
Ingilæ, Helge Line Aasland, Henning Olsen
Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
Magne Fosse, Kate Sveinsvoll, Bente Faag, Astrid Nodland, Åsne Bakke, Kristil Holiløkk
Anette Jordal

Møtedato
Mandag 6. mai

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Iglemyr skole, personalrommet

Møte nr.
09 18/19
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Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Informasjon fra rektor:
-

-

-

-

2.

Personalet får kabalen for hvordan neste skoleår blir i neste uke.
Skolen har foreslått en ny ordning for gjenglemte klær. Klærne
hoper seg opp på skolen. Alle kontaktlærere går gjennom hver
fredag. Merket klær går tilbake til eier, ikke merket går til
oppsamlingsplass ved biblioteket. Siste fredag i måneden leveres
dette til Fretex. Denne modellen brukes også på flere andre
skoler. FAU støtter skolens forslag.
22 klasser til neste år. Tre førsteklasser inn, to 7. klasser ut. 570
elever.
Det lages litt færre aktivitetsplaner for tiden. Samtidig har skolen
fortsatt fokus på dette. Ellers får skolen mye god tilbakemelding
gjennom trivselsundersøkelsene (3. trinn). Det skal være lav
terskel for å lage aktivitetsplaner. Hel stilling med sosiallærer
mellom 1. og 4. trinn er positivt i forhold til elevenes
skolehverdag.
Skolen ønsker å sende ut digital klasseliste, i stedet for i posten.
Dette kan de sende ut og sikre at informasjonen kommer ut via
sms. FAU forstår godt dette ønsket, samtidig som vi understreker
at det er stas for elevene å få sitt eget brev i posten. Ellers
opplyser også skolen om at transponder vil utvides med digital
meldebok til neste år.
Ellers har det kommet en del spørsmål om Hei verden, og hva
FAU tenker om videreføring av dette. Skolen håper å få til noe av
det samme igjen. FAU er positiv og melder det videre til neste års
FAU. Skolen ønsker helst arrangement på høsten. Det viktigste er
likevel at FAU er sterkt involvert i det som skjer på
ettermiddagstid. FAU ser at vinter kan bli lettere for å fordele ut
arrangementer i forhold til åpent hus.

Holdninger og språkbruk på 1. og 2. trinn:
FAU-representantene fra disse trinnene har sett nærmere på saken. Det
kan jobbes mer med språkbruk i SFO og i friminuttene. SFO vurderer
tiltakskort for å bli mer samkjørt i hvordan det reageres på språkbruk.
Skolen understreker at det skal være nulltoleranse på dårlig språkbruk.
FAU mener at man ved behov kan inkludere og informere foreldre mer
rundt dette med forventninger for språkbruk. Dette med språkbruk kan
også settes inn i årshjulet. Foreløpig virker det ikke å være behov f.eks.
for å arrangere foreldremøter om språkbruk på trinnene. FAU kan likevel
sende ut kort informasjon til de aktuelle trinnene om forventninger rundt
språkbruk.

3.

Kantineorganisering:
Vi trenger innkjøpsansvarlig for tre datoer i mai og juni:
-

10. mai: Nils
24. mai: Helene

Rektor
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-

7. juni: Helge

FAU kjøper inn varer og leverer til skolen, slik at disse kan kuttes opp og
blir servert til elevene.

4.

Natteravn/Austrått oppvekst:
Ikke kommet helt i gang. Avtale er signert med Tryg. Austrått og Høyland
er også med. Øygard skal diskutere dette neste uke. Nytt møte 21. mai.
Starter med fredager og lørdager, 18.00-23.00. To stk har vært “på kurs” i
Sandnes sentrum.

5.

Åpent hus - evaluering:
Gjorde litt sen prisjustering på pølse. Dette beklages. Men alle skal likevel
ha fått det de ønsket å få til en billigere penge.
Bingo fungerer utmerket. Burde kanskje FAU kjøpt inn egen bingo? Nå
lånes det inn. Disco er også veldig populært.
Vi har tatt bort dette med spillerom. Dette har vært lite populært.

6.

17. mai - status og plan:
Skal være klart. Også kommet premier fra Sandnes-Ulf som kan hentes.

7.

Kongeparken for trafikkvakter og 7. trinn:
Gave.

8.

Konstituering av FAU for 19/20 - Leder, nestleder, kasserer, sekretær:
Sekretær: Hilde Egeland Meyer
Kasserer: Kristian Nyborg Johansen
Nestleder: Ingen valgt. Sender ut en e-post om dette.
Leder: Helene Høgåsen
Første FAU-møte blir 2. september. Øvrige møter blir første mandag i
måneden.

9.

Skolegenser - status og plan:
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FAU har funnet en ok leverandør. Men vi bestiller først til høsten. Det
letteste er at elever som ønsker genser bestiller selv og at genserne
sendes direkte hjem.

10.

Eventuelle/diverse saker:
-

-

Åpent hus: Oktober (21., 22., 23.) og april (20., 21., 22. april)
Hei verden: Slutten av januar (f.eks. torsdag 23. januar)
Foreldremøte: Kommet inn ønske om tema media, spill,
internett. F.eks. “Barnevakten”. Kan i tillegg være lurt å være litt
tidlig ute med dette.
Økonomi: 232 000 i starten av året, men da sto det midler FAU
hadde fått til lekeapparat. Nå 103 000. Har vært utgifter til
lekeapparat og slike ting. Noe større overskudd fra Åpent hus i
fjor. 50 000 - 70 000 i forpliktelser. Må trolig prisjustere åpent
hus til 60 kr/pers og også tenke på at FAU kjøper inn
engangsutstyr til Hei verden.

