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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 04.03.2020  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Per Sigve Nordbø  

 MØTEREFERENT: Sten Vidar Torp  

Til stede: 

Maiken Gilje Pedersen, Bjørn Ravndal, Per Max Svendsen, Elin Osvåg Allen, Laila Kristin 

Hustveit Jakobsen, Kari T. Lima, Fredrik Larsen, Per Sigve Nordbø, Sten Vidar Torp, Line Lyng 

Løset, Kari Kjestveit, Siri Helen Haugland, Espen Nielsen. 

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  Rektor informerer:  

 

1) Rektor spør om FAU om de kan søke om midler til å gjennomføre 

bygging av en gapahuk på skolens område. For å komme i mål med 

prosjektet trengs det mer penger og FAU er innstilt på å sende søknad 

for å få ekstra midler til dette prosjektet. FAU må sammen med Nina 

som er kontaktperson på skolen finne ut hvor det er aktuelt å sende 

søknad/er til.  

2) Resultatvurdering: Gjennomgang av dette dokumentet som i sin helhet 

også ligger i mappen til FAU. Dvs at de som ønsker å lese denne i sin 

helhet finner den på skolen hjemmeside under FAU. Det kan være 

viktig å bemerke at det er en markant økning i elever som trenger 

spesialundervisning. For øvrig for de andre områdene ligger skolens 

resultater nokså likt som øvrige skoler i kommunen og for 

landsgjennomsnittet. Når det gjelder trivsel skal Elevrådet tas med for 

å kunne se om det er tiltak som kan iverksettes.  

3) Økonomi: Det må kuttes for å holde budsjettet. Hvor mye og hvordan 

er ikke avklart, men Rektor er tydelig på at det ikke går ut over 

minimumskravet til bemanning.  

 

 

 

 

FAU v/Leder 

 

 

 

 

 

 

Rektor/Elevråd 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

2.  Refleksvester: 20 stykker til FAU er bestilt inn. Ikke til elevene i denne omgang, 

men det vil istedenfor bli bestilt refleksbånd som deles ut til elevene til høsten.  

 

SANDNES KOMMUNE 

Referat FAU 
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3.  Natteravn: Sten Vidar informerer om natteravnsordningen som er ønsket 

opprettet. Sammen med Marianne Grande var Sten Vidar på møte med FAU 

fra Aspervika og Hana barneskole 4 mars. Målet med møtet var å få avklart om 

dette er noe alle skolene ønsker å starte opp med. Tilbakemeldingene så langt 

er at alle skolene ønsker å gå videre med dette prosjektet og at det blir et nytt 

møte 17 mars på Aspervika skole hvor det jobbbes videre med detaljer for 

prosjektet og gjennomføringen. Ulike oppgaver delt ut slik at vi har sjekket om 

praktiske ting til neste møte. Det skal være et møte som Politiet holder felles 

for alle skolene 5 mars og vi benytter muligheten for en kort informasjon til 

foreldre og foresatte om skolenes ønske om å starte natteravn i vår bydel.  

 

 

 

 

 

Natteravnkontakt

er 

4.  Evaluering: Siden representanter fra elevene ikke kunne stille er evalueringen 

av vinterfesten utsatt. 

 

5.  Økonomi: FAU trenger inntekter. Slik det har vært inneværende år har en del 

penger blitt brukt. Det blir drøftet hvordan FAU kan sikre seg inntekter i 

forbindelse med faste aktiviteter i løpet av skoleåret, som sommer/vinterfest, 

avslutningsfest etc. Dette bør være mer klart hvordan skal gjøres, da det sikrer 

FAU viktige midler.  

 

 

 

 

FAU 

6.  Datoer for sommerfest og avslutningsfest må avklares snart for å komme i 

gang med planleggingen. Rektor må informere om disse datoene før neste 

møte.  

 

De som er i de ulike komiteene er som følger:  

Sommerfest: Fredrik Larsen, Line Lyng Løset. Kari T. Lima og Marianne 

Grande.  

 

Avslutning for 10.klasse: Elin O Allen, Kristin Svendsen og Per Svendsen 

 

FAU 

7.  Neste møte 1 april klokken 1900-2100.  

 

Husk påmelding/avmelding i Spond. Det er ønskelig at påminnelse om møtet 

blir sendt ut tidligere.  

 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



SAK: BEHANDLET ANSVARLIG/FERD

IG TIL 
 

  Side 3 av 3 

13.    

14.    

   

   

 


