Side

Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Digitalt møte:
Magne Fosse (1 år, 7 trinn)
Lars Andreas Kalve (Vara 3 trinn)
Mette K Haugvaldstad (1 år, 1 trinn)
Trond Johnsen (Vara 4 trinn)
Helle Dyhr-Nielsen (Vara, 5 trinn)
Siri Fossan.Pedersen (1 år, 3 trinn)
Hilde Meyer (2 år, 5 trinn)
Linn Christin Rustøen (2 år, 2 trinn)
Christian Asserson ( 2 år, 6 trinn)
Helene Høgåsen (1 år, 4 trinn)
Trond Johnsen (Vara 4 trinn)

08/19-20

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
N/A

Møtedato

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Saksliste:
Rektors hjørne
KFU
17 mai
Natteravn
FAU neste år

Google Meet

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Skolen åpner for 1. - 4. trinn på mandag. Personalet jobber nå med å
forberede dette ihht smittevernreglene. Skolen sender ut en melding på
transponder med orientering til foreldrene.
Usikkert når 5.-7. trinn kommer tilbake.
Skolen har hentet inn ekstra ressurser mht bemanning fra neste uke.
Oppsummering fra lærere etter ukene med hjemmeskole: Kjekt, men
travelt. Det har vært veldig tidkrevende, bratt læringskurve i starten.
Kleivane skole starter med 1-7 trinn fra høsten 2021. Iglemyr får mange
overtallige fra neste år. Har startet prosessen rundt dette. Begge skolene
vil ha god kapasitet, og foreldrene har fritt skolevalg.
2.

KFU
FAU-medlemmer bes lese gjennom dokumentet mtp diskusjon på neste
møte.
Styret for KFU mener at Sandnes kommune bør ha dette utvalget.
Tidkrevende for de som er med. Alle FAU får spørsmål om hvorvidt det er
ønskelig at KFU består eller om det skal avvikles. Iglemyr FAU stemmer
over dette i neste møte.

3.

Natteravn
Natteravnene har hatt pause de siste ukene. Har vært noen uønskede
hendelser i nabolaget. Voksne som har gått tur i området har observert
store ansamlinger av ungdom. Politiet ble ringt ved flere anledninger. Det
er et sterkt behov for synlige voksne i nærmiljøet. Natteravnene har fått
lov til å starte opp igjen med visse forbehold. Ønsker å utvide til flere
dager på sikt.

4.

17. mai
Arrangementet er avlyst, se Sandnes kommune sine hjemmesider.
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/17-mai-2020/

5.

Parkering i Myrveien og Austråttveien mm
FAU har fått henvendelse angående biler som står parkert i gater/kryss i
nærheten av skolen. PIV, Park, Idrett og Vei har ansvar her, og klageren
bes ta saken videre.

6.

Neste års FAU
Neste FAU-møte er det siste for dette FAU., og etter planen skal neste års
FAU være med på dette møtet for å overta roret. Hvordan skal vi løse
dette på best mulig måte?
Skolen må prøve å få til en form for foreldremøte før sommeren. Skolen
har plikt til å opprettholde et FAU. Vi vet ikke hvor lenge møtene må
holdes elektronisk, derfor må man sette i gang med prosessen og få et

Christian Asserson

nytt FAU på plass. FAU ber rektor forberede dette til neste møte.
FAU-leder tar dette opp med rektor
7.

Eventuelle saker
Alle foreldremøter/foredrag er avlyst.
Neste møte på Google Meet 11. mai.

