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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Bjarte Skogøy, Cristina Wilberg, Helene Høgåsen, Hilde Egeland Meyer, Kristel Holiløkk,
Kristian Nyborg Johansen, Linn Christin Rustøen, Mari Ellingsbø, Petter Gravås, Tone
Madland, Helle Dyhr-Nielsen

07/19-20

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
Siri Fossan Pedersen, Trond Johnsen, Mette Haugvaldstad, Christian Asserson, Magne
Fosse

Møtedato
2. mars

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 20:30

Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Bemanningssituasjonen: Jobber fortsatt med ansettelser.
Kleivane skole: Det er fremdeles usikkert hvilke trinn som skal starte på
Kleivane. Dersom de starter med 1-7, vil Iglemyr miste 30-40% av
elevene. Dersom 1-5, omlag 25% av elevmassen fra Iglemyr forsvinner.
Fordeler og ulemper med begge modeller. Nærskoleprinsippet legges til
grunn, men foreldre står fritt til å velge om barna skal fortsette på
Iglemyr. Dette vil bli avgjort i løpet av våren 2020. Kleivane skole åpner
august 2021.
Corona-viruset: Skolen forholder seg til FHI og kommuneoverlegens
anbefalinger. Alle lærerne er bedt om å gå gjennom rutiner for
håndhygiene og smitteforebygging.
Karneval: Utelukkende positive tilbakemeldinger.
Hei Verden: Lærerne ønsker at denne dagen sees i sammenheng med
FN-dagen.
Brukerundersøkelsen: Rektor presenterer kort resultatene fra
undersøkelsen.
Elevundersøkelse: Høy svarprosent. Iglemyr ligger litt over snittet i
Sandnes Kommune.
Foreldreundersøkelsen. Lav svarprosent. Ligger en del under det
kommunale snittet. Tendens til at foresatte svarer mer negativt enn
elevene. Ser at det er behov for å jobbe med kommunikasjon hjem/skole.
Lærerundersøkelsen: 85,7% deltakelse.
Resultat nasjonale prøver 5. trinn: Regning, engelsk og lesing: For mange
elever på det laveste nivået sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Resultatene hopper litt opp og ned fra år til år. Skolen jobber for å få et
jevnere resultat.
Kristel Holiløkk orienterer om hvordan de jobber med natursekken på
Øygard Ungdomsskole. (Nasjonal skolesatsing som skal gi kunnskap og
bevissthet om bærekraftig utvikling gjennom opplæringen.)
FAU er positive til at Iglemyr engasjerer seg. Avhenger av at lærere har
kapasitet/ønsker å være med. Søknadsfrist for å få midler: ca 25 mars.
Gisle presenterer dette for naturfagsgruppa.
2.

Foreldremøte 19. mars: Gleding v Siri Abrahamsen. Samme møte i 2
omganger (1-4 + 4-7).

3.

Økonomi: Må halvere antall lodd som skal selges til
17.mai-arrangementet for å komme innenfor reglementet. Inntektene
kan utelukkende brukes på 17. mai-arrangementet. Betyr at FAU må
finne andre inntektskilder. Må ta kontakt med korpset for å sjekke
fordeling av inntekter.

4.

17.mai: Komiteen jobber med sponsorer, skal ha møte neste uke.

Kasserer/leder

Komiteen

5.

Natteravn: Trenger flere frivillige. Har utvidet til tirsdager og torsdager,
mange ledige vakter. FAU foreslår at natteravn-ansvarlige kommer med
info på foreldremøtet. Må kommunisere at dette ikke er et tidkrevende
prosjekt og at man ikke forplikter seg til å gå ofte. Er tiden inne for å
involvere flere enn bare foreldre? Info i Sandnesposten? Informasjon i
postkasser?
Viktig å få god informasjon ut til foreldre!

6.

Eventuelle saker
Ingen saker.

Komiteen

