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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Helene Høgåsen (leder), Bjarte Skogøy, Christian Asserson, Hilde Meyer, Kristel Holiløkk,
01-19/20
Kristian Nyborg Johansen, Linn Christin Rustøen, Magne Fosse, Mari Ellingsbø, Petter Gravås,
Siri Fossan Pedersen, Tone Madland, Trond Johnsen

Skole: Gisle Hagen Helbæk(rektor)
Ikke til stede:
Cristina Wilberg
Møtedato
2. september 2019

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Informasjon fra rektor
-

-

-

-

-

God oppstart av skoleåret. Økning i antall elever på ca 40, totalt
575 elever ved skolen. Regner med at tallet holder seg noenlunde
stabilt neste år. Seks nye lærere har begynt på Iglemyr,
ytterligere én ansettes i løpet av høsten.
Et felles ordensreglement for skolene i Sandnes er under
utarbeidelse og legges snart ut.
Som første kommune i Norge går Sandnes inn i prosjektet Beat
The Street; et program som skal motivere elever og andre til
fysisk aktivitet + å bli kjent i nærområdet. Info vil bli gitt på
foreldremøter eller sendt hjem med elevene. Les mer på
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/kJmg6v/Gunn-Rita-Dahle-Fl
esja-skal-fa-7000-unger-i-aktivitet?spid_rel=2
BlimE-dansen avvikles på fredag. Har vært et vellykket tiltak
tidligere år.
7. trinn drar på leirskole til Gullingen om 2 uker.
Fokus på fagfornyelse, forbereder skolestart neste år da ny
læreplan trer i kraft.
Fokus på psykisk helse i høst. Altona skal ha kurs for ansatte ved
skolen.
SFO er prioritert område. Avdelingsleder er tett på. Modellen er
ulik andre skoler mht avdelingslederstruktur. Strukturen er
positiv mht kontinuitet sfo-1. trinn. Egen transponder-løsning for
SFO på trappene.
Beintøft: Opp til hver enkelt klasse hvorvidt de er med.
Noen klasser opplever mye uro, dette er noe som ledelsen bruker
mye tid på. Får god veiledning fra Altona i arbeidet med disse
utfordringene.Rektor har forståelse for at foreldre etterlyser mer
info om tiltak som settes inn.
Livsmestring kommer sterkere inn i den nye læreplanen. 7. trinn
har en time i uka.

Rektor

2.

SFO

SFO-kontakt

Tilbakemeldinger på foreldreundersøkelsen i fjor var de beste på lang tid.
Til tross for positiv utvikling på mange områder, har noen foreldre meldt
om uheldige hendelser i forbindelse med oppstart på SFO i år. Disse
handler bl.a om at barna ikke har blitt ivaretatt på en god måte og at
beskjeder fra foresatte ikke fanges opp av ansatte. De sakene som er
meldt er tatt opp med ledelsen. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med
SFO-leder dersom det er ting de reagerer på og som de mener leder bør
gripe fatt i.
FAU anbefaler at SFO-leder, SFO-kontakt i FAU og ev rektor har et møte i
forkant av SFO-foreldremøtet. De FAU-representantene som har blitt
kontaktet vedr. konkrete saker, bes melde disse til SFO-kontakt Petter
Gravås.

3.

Vedtektene

FAU

Repr leser vedtektene hjemme, gjennomgang neste møte.
4.

Situasjon på trinn
En FAU-repr har mottatt meldinger fra bekymrede foreldre om
situasjonen på et trinn. FAU etterlyser mer info til foresatte fra ledelsen
om hvilke tiltak som settes inn, hva som fungerer og hva som ikke
fungerer.
Foreldre oppfordres til å snakke med barna om hva som skjer på skolen; i
timer og friminutt. Uønskede hendelser må rapporteres. I første omgang
tar man kontakt med kontaktlærer. Ved behov går man videre til
avdelingsledere.

5.

Austrått Oppvekst
Orientering ved Chr. Asserson: Austrått/Høyland/Iglemyr/Øygard starter
samarbeid om dagravn/natteravn snart. Har skrevet avtale med Tryg og
utstyret er klart. Man trenger en natteravn-ansvarlig fra hver skole.
Ordningen skal inn i årshjul. I starten ser man for seg torsdager og
fredager fra kl 19 til 23, ett vaktlag hver av dagene. Ser ut til å bli én uke i
året per klasse. Det vil bli gitt mer info på foreldremøtene.

6.

Verv i FAU
Leder: Helene Høgåsen
Nestleder: Bjarte Skogøy
Kasserer: Kristian Nyborg Johansen
SFO-kontakt: Petter Gravås
KFU-kontakt: Christian Asserson
Sekretær: Hilde Egeland Meyer

FAU,
natteravn-ansvarlig

FAU

Åpent Hus: Christian Asserson, Tone Madland, Cristina Wilberg, Hilde
Egeland Meyer (21., 22., 23. oktober + 20., 21., 22. april)
Trafikkpatrulje: Magne Fosse (+ repr fra 7. trinn)
17.mai-komite: Linn Christin Rustøen, Mari Ellingsbø, Trond Johnsen, Siri
Fossan Pedersen
Hei Verden: (utsatt til neste møte)
Natteravn: Kristel Holiløkk
7.

Økonomi

FAU, kasserer

Utsatt til neste møte.

8.

Møteplan
FAU skal ha møte følgende datoer:
30. september
4. november
2. desember
6. januar
3. februar
2. mars
30. mars
4. mai

9.

Eventuelle saker
Ingen saker.

FAU

