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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Helene Høgåsen (leder), Bjarte Skogøy, Christian Asserson, Hilde Meyer, Cristina Wilberg,
Mari Ellingsbø, Petter Gravås, Siri Fossan Pedersen, Tone Madland, Helle Dyhr-Nielsen

3/19-20

Skole: Gisle Hagen Helbæk(rektor)
Ikke til stede:
Kristel Holiløkk, Kristian Nyborg Johansen, Magne Fosse
Møtedato
4. november 2019

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 20:30

Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Skjermfri uke er planlagt til uke 46. Fokus på den gode samtalen. Skolen
oppfordrer foresatte til i størst mulig grad å delta i prosjektet.
Lærernormen: Iglemyr er ikke i mål. Mangler 1,4 stilling på 1.-4. trinn,
0,5 stilling på 5.-6. trinn. Utfordrende å finne kvalifiserte lærere. Økning i
elevtall i kombinasjon med skjerping av lærernormen slår uheldig ut for
Iglemyr. Har valgt å ikke ansette ukvalifiserte i vikariat. Per nå 3%
ufaglærte, tilsvarende tall for kommunen er 6,8%.
Foreldreundersøkelse: Skolen ønsker at alle svarer.
Trivselsundersøkelsen er lagt på is etter beskjed fra
kommunaldirektøren.. Muligens i strid med GDPR. FAU ber SU ta dette
videre.
Fravær hos lærere: Foresatte har gitt uttrykk for et ønske om å bli
informert i tilfeller hvor det blir langvarig fravær og settes inn vikar i
klassene.
Utviklingssamtale: Ønskelig med konstruktive og konkrete
tilbakemeldinger, også i praktiske/estetiske fag.
2.

Hei Verden

Komite

Har ikke hatt møte. Utsettes til neste møte.

3.

Åpent Hus

Komite

Arrangementet gikk veldig greit. Noen foreldre møtte ikke opp , noen
kom for seint. De som kom gjorde en flott jobb.
Komiteen har laget et referat som viser hva vi skal gjøre neste gang.
Årets arrangement ga et overskudd på omlag 14000 kroner.
4.

Natteravn

Christian

Komiteene skal treffes neste uke for å samkjøre rutinene. Det har vært
gitt litt forskjellig info om fremmøte fra de respektive trinnkontaktene.
Det finnes en gruppe på Spond hvor alle som har meldt interesse kan
sette seg opp på de dagene som passer. Christian sender ut oppdatert
info til trinnkontakter.
5.

SFO

Petter

Foreldremøtet gikk greit. Inntrykket er at ting fungerer bedre nå enn for
kort tid siden.
6.

Uro i klassene
På 2. trinn har spesielt en klasse hatt utfordringer. Dette går mye bedre
nå. Økt voksentetthet på 2. trinn.

Helene

7.

Skolegenser

Helene

FAU-leder har fått tilbud fra mulig leverandør. Elevene får velge mellom
hettegenser, hettejakke og T-skjorte.
Elevene bestiller selv over nettet, leveres på skolen.
8.

8.

17. mai

17.mai-komite

Komiteen har hatt møte. Bjarte tar kontakt med Lotteritilsynet for å få
klarhet i lovligheten mht loddsalg i forkant av arrangementet.

Bjarte Skogøy

Taushetserklæringen
FAU må ta stilling til om vi skal signere taushetserklæringen. FAU ønsker
at formuleringen om økonomi tas ut av skrivet.

9.

Eventuelt
-

Kommunalt foreldreutvalg har etterspurt info fra alle FAU i
Sandnes Kommune om hvordan de får inn penger, hvor mye de
får inn og hva pengene brukes til.

