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1.

Rektor informerer om situasjonen på skolen og en annerledes hverdag.

Ansvarlig
Rektor

Kort varsel før oppstart for 5.-7. trinn. Lærerne har jobbet intenst for å
forberede en god og trygg start.
De siste ukene med 1.-4. klasse har gått bra.
Informasjon til elever og foresatte finnes på skolens hjemmeside (evt på
Spond/Classroom)
Høyst sannsynlig vil nåværende grupper bestå frem til sommerferien.
Foreldremøter
Det legges ikke opp til et stort møte.
Nye klasseinndelinger for neste års 5.trinn. Ca 60 elever tilhører Iglemyr,
ca 40 tilhører Kleivane. Dette er bakgrunn for at trinnet deles inn i 5
klasser (3 Iglemyr, 2 Kleivane). Skolen vurderer at det er ønskelig å dele
klassene til høsten selv om Kleivane skole først er ferdig høsten 2021.
Tildelingsmodell/økonomi
Iglemyr har fått et økt økonomisk handlingsrom. Neste skoleår blir det
siste med så store klasser/mange elever. Vanskelig å hente inn lærere
som skal være der i bare ett år.
Avd.leder 2.-4. trinn går av til sommeren. Utlysning kommer ila de
nærmeste dagene. Prosessen skal være i mål til sommeren.
17. mai-arrangementet er avlyst.
Skolefrukt
Rektor ber FAU ta stilling til om det er ønskelig å opprettholde denne
ordningen. Den er ressurskrevende, og det er bare omlag 15% av elevene
som benytter seg av ordningen.
FAU går inn for at denne ordningen legges ned. Kan vurderes igjen ved en
senere anledning.
2.

Foreldremøter
Behov for foreldremøte vil variere fra klasse til klasse/trinn til trinn.
FAU-leder sender epost til klassekontakter og ber dem ta saken videre
med kontaktlærerne. FAU antar at det vil være ønskelig med et møte for
årets 4. trinn på bakgrunn av delingen i nye klasser.

Leder

3.

KFU

Christian

Kommunalt Foreldreutvalg i Sandnes kommune står i fare for å bli
nedlagt. KFU behandler stadig mer komplekse problemstillinger, og de
som sitter i KFU legger ned veldig mye tid i dette arbeidet. Det er
vanskelig å se for seg at dette kan gjøres på dugnad fremover. Dersom
det ikke kommer på plass et nytt styre, vil KFU Sandnes legges ned. Alle
kommunens FAU har mottatt henvendelse fra KFU, men er dags dato har
ingen frivillige meldt seg.
KFU i Sandnes skisserer 4 alternativer for retningen videre, og alle FAU i
kommunen blir bedt om å stemme over disse:
1. KFU fortsetter som i dag, og det velges nytt styre fra neste års
KFU representanter (4+2).
2. KFU henvender seg til Sandnes Kommune med krav om
økonomisk støtte til en administrativ ressurs, ansatt og lønnet av
Sandnes Kommune.
3. Kreve økonomisk støtte til en administrativ stilling (som 2), med
nedlegging som alternativ dersom støtte ikke innvilges.
4. KFU avvikles fra og med skoleåret 2020/2021.
Iglemyr FAU ønsker sterkt at KFU opprettholdes. På bakgrunn av
situasjonen, går Iglemyr FAU inn for alternativ 3 med 12 mot 1 stemme.
4.

Neste års FAU og klassekontakter
Vararepresentantene rykker opp på fast plass til neste skoleår.
Klassekontaktene blir bedt om å gå i dialog med foresatte for sine
respektive klasser for å få valgt nye representanter for neste år.
FAU-leder blir med på første møte til høsten for å ivareta kontinuiteten
for neste års FAU.

5.

Eventuelle saker
1. FAU ønsker å understreke viktigheten av at det blir gitt opplæring
til alle som skal sitte i FAU og SU.
2. FAU har siste møte før sommeren onsdag 10. juni klokka 19 på
Meet
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