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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Til stede:
Rima Kiblawi (1.trinn) Lise Landøy (1.trinn)
Bjarte Skogøy (2. trinn),
Astrid Nodland (3.trinn)
Kristian Nyborg Johansen (4. trinn), Lars Andre Kalve (4. trinn), Monica Magnussen (vara
4.trinn), Helene Høgåsen (4. trinn)
Petter Gravås (5. trinn), Eva Tone Breivik (5. trinn)
Hilde Egeland Meyer (6. trinn)

02/20-21

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
Helle Dyhr.Nielsen (6. trinn)
Grete Anita Landsvik (7. trinn)
Møtedato
28. september

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Saksliste:
1. Informasjon fra rektor
2. Inkludering av elever i aktiviteter/turer
3. Kommuneøkonomien
4. Julegudstjeneste
5. Møteplan
6. Trafikkpatrulje
7. Eventuelt

Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Travle tider på skolen med mye fravær, både kort- og langtids
sykemelding
Viderefører soneinndeling i friminuttene.
Fokus på fagfornyelse; forsiktige med å pålegge lærere mye ekstra i en
presset periode.
Hei Verden blir ikke avholdt 22. oktober; utsetter til mars.
Hjertesone starter torsdag. Kun én voksen har meldt seg frivillig til å stå
vakt. 3 medlemmer av FAU melder seg. GIsle sender ut en melding og
minner om at vi trenger voksne til å stå vakt i uken etter høstferien.
Forespørsel fra foreldre om restriksjoner på samlinger utenfor skoletid.
Foreldre frustrert over at det er ulik informasjon fra ulike trinn. Skolen
forholder seg til retningslinjene fra FHI. Det meste av det som vanligvis
legges inn i årshjulet, blir avlyst. FAU sender informasjon til
klassekontakter med anbefalinger til hvordan vi skal forholde oss til
dette.
FAU legger inn dokumentet fra FHI på FAU sine sider.
2.

Inkludering av alle elever i aktiviteter/turer

FAU

FAU diskuterte hva skolen i samarbeid med foresatte kan gjøre for å
legge til rette for at alle elever og foresatte får god informasjon om
aktiviteter og turer i regi av skolen og aktiviteter arrangert av foresatte og
klassekontakter.
Skolen prøver per i dag å være i forkant med informasjon, men det kan se
ut til at ikke alt når fram. FAU diskuterte alternative informasjonskanaler.
Vi vil også høre med andre skoler hvordan de løser dette.
FAU tar opp tråden igjen i neste møte.
3.

Kommuneøkonomien

Rektor

Rektor ble bedt om å informere FAU om hvilke konkrete konsekvenser
kuttene i Sandnes Kommune får for driften ved Iglemyr. All den tid rektor
ikke vet hvor mange elever skolen har til neste år, er det vanskelig å gi
konkrete tall. Ingen lærere vil bli oppsagt, men noen vil måtte
omplasseres. Alle oppgaver som ikke er lovpålagt, vil måtte vurderes når
planene skal legges for neste skoleår.
4.

Julegudstjeneste

Rektor

Skolen har mottatt henvendelse fra Høyland Menighet med invitasjon til
julegudstjenester.
FAU ber om at rektor tar kontakt med Høyland Menighet og hører
hvordan de vil løse utfordringene ved å avvikle skolegudstjeneste i
korona-tiden.
5.

Møteplan for FAU resten av skoleåret:
2. november. , 30. november, 4. januar, 1. februar, 22. februar, 22. mars,
3. mai, 31. mai.

Alle

6.

8.

Trafikkpatrulje

Helene

Trygg Trafikk vil ikke at 7. klassinger skal stå alene som vakter. FAU ønsker
at vi fortsetter med trafikkpatrulje og at foreldre stiller som vakter
sammen med 7. klassingene. Bjarte forfatter et brev som går ut til
foreldre via klassekontakter med en oppfordring til å bli med på
dugnaden. Det vil være behov for 3 foreldre hver morgen i 14 uker. Det
er ønskelig at patruljene kommer i gang to uker etter høstferien.

Bjarte

Eventuelle saker
Ingen saker.

