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Tittel 

Møte Hana FAU 
  Sted 

Personalrommet på Hana Skole 

Dato/Tid 

02. november 2017, kl. 19.30  – 
21.00 

Neste møte:  
7. desember 

Referent: Anita J Hinley 

Deltagere: Foreldrerepresentanter:(fremmøte er merket med grønt) 

 

 

 

Navn	 Tlf.:	 E-post	 Rolle	 		 Møtt	

Allette	Egeland		 99119489	 neodeeae@gmail.com	 1A	 Medlem	 		

		 		 		 1A	 Vara	 		

Kevin	Skailand		 95817979	 kevinskailand@hotmail.com	 1B	 Medlem	 		

Ingeborg	N.	Veen	 90040990	 ingeborg_nordal@hotmail.com	 1B	 Vara	 		

Katrine	Tonning		 47616891	 katrine@vestteknikk.no	 2A	 Medlem	 		

Jeanette	Egeland		 98831880	 jeanette.sin@hotmail.com	 2A	 Vara	 	x	

Vibeke	T.	Lillestølen	 91810164	 vibeketl@gmail.com	 2B	 Medlem	 	x	

Eivind	Anfindsen		 98209975	 Eivind.anfindsen@elm-as.no	 2B	 Vara	 		

Anne	Lynghammar		 46412601	 alyngham@gmail.com	 3A	 Medlem	 	x	

Carmen	Rothe		 95025541	 carmenrothe@outlook.com	 3A	 Vara	 		

Trine	Jonassen	 40872119	 frujonassen@gmail.com	 3B	 Medlem	 		

Jane	Voll		 92047583	 jane.voll@domstol.no	 3B	 Vara	 		

Anita	Hinley		 98204824	 anita.hinley@efab.no	 4A	 Medlem	 	x	

Ingelin	Grødem		 		 ingelin.grodem@gmail.com	 4A	 Vara	 		

Line	Lyng	Løset	 92252610	 Line.lyng.loset@lyse.net	 4B	 Medlem	 	x	

Tore	Meese	 		 Tore.meese@lyse.net	 4B	 Vara	 		

Silje	Berge		 		 gullfisk81@hotmail.com	 5A	 Medlem	 	x	

			 		 		 5A	 Vara	 		

Kjetil	Lunde		 		 kjetil.lu@gmail.com	 5B	 Medlem	 	x	

			 		 		 5B	 Vara	 		

Synnøve	Helland		 95789927	 synnove.helland@lyse.net	 6A	 Medlem	 	x	

Nina	Alsnes	Lyng	 97180475	 Nina.lyng@gmail.com	 6A	 Vara	 		

Per	Sigve	Nordbø	 		 nordboper@gmail.com	 6B	 Medlem	 	x	

			 		 		 6B	 Vara	 		

Janne	Skumlien	Myrland	 99550581	 Janne.myrland@lyse.net	 7A	 Medlem	 	x	

Jostein	Simonsen		 99090150	 Jostein.simonsen@lyse.net	 7A	 Vara	 		

Elise	Fodstad		 		 solstraalen@hotmail.com	 7B	 Medlem	 	x	

			 		 		 7B	 Vara	 		

Atle Sømme  atle.somme@sandnes.kommune.no  Rektor X 
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12/2017-18 Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling og referat ble godkjent. 
 
Saker til orientering og drøfting 
 
13/2017-18 Orientering fra skoleledelsen 
Arbeid i skolegården 
Rektor informerte om arbeidet som pågår i skolegården for å få på plass klatrevegg og fallunderlag ved 
heissjakten. 
 
Chromebooks 
Det blir nå bestilt inn Chromebooks også til 7. klasse, og disse forventes levert i månedsskiftet 
november/desember. Videre innkjøp av Chromebooks for 1.-4. klasse vil skje dersom rådmannens forslag 
om innføring av dette på alle skoler som del av budsjett og økonomiplan blir vedtatt. 
 
Snu Dagen 
Rektor orienterte videre om ‘Snu Dagen’ som har blitt benyttet i forhold til enkeltvedtak for det som nå er 
klasse 7A. Dette er et program der skolen med veiledning fra Erling Roland har tatt i bruk flere virkemidler 
og verktøy for å sikre et bedret sosialt miljø. Dette ønsker skolen nå å benytte på alle trinn. Et av verktøyene 
som benyttes er et spørreskjema som er med på å kartlegge de sosiale strukturene og miljøet i klassen; samt 
å avdekke mulig mobbing. Rektor viste skjemaet som har blitt benyttet for 7A. 
 
Handlingsplan for godt skolemiljø 
På forrige FAU-møte gikk vi gjennom og ga innspill til utkastet til Hana Skole sin Handlingsplan for godt 
skolemiljø. Rektor gikk gjennom hvordan de har håndtert noen av innspillene, deriblant innspillet i forhold 
til foreldrenes rolle – der det nå står ‘Forventinger til foresatte’. 
Det er også satt inn et avsnitt som omhandler ‘Skjerpet Aktivitetsplikt’ dersom en av de ansatte ved skolen 
er den som utsetter en av elevene for mobbing eller krenking.  
FAU var enige i de endringene som var tatt inn. 
 
Rektor og skolens ledelse ønsker å iverksette handlingsplanen slik den nå står etter innspill fra de 
forskjellige parter; og heller ta en oppfølging på eventuelle behov for endringer når den har vært i bruk en 
tid. FAU var enige i dette. 
 
Et av innspillene fra FAU var at det ikke stod noen detaljer om hva klassekontaktenes / den enkelte klasses 
FAU-representanters roller var. I oppfølgingen av dette punktet kunne ikke rektor finne at dette var nedfelt 
noen steder for Hana Skole. Det var enighet i FAU om at dette bør utarbeides, og gjerne slik at det lages en 
folder som kan leveres ut til foreldrene. FAU vil jobbe videre med å utarbeide dette, og vil benytte FUG.no 
sine sider om temaet som utgangspunkt. http://www.fug.no/foreldrerepresentanter.141855.no.html 
Det ble også foreslått at ettersom klassekontakter og FAU-representanter er mulige kanaler for foresatte for 
å ta opp saker som angår skolen og skole-hjem samarbeidet bør disse også stå på ukeplanen sammen med 
hvilke lærere som er for klassen / trinnet. 
 
Medvirkningsverksted Vatnekrossen 
Rektor lurte på om FAU var invitert til ‘Medvirkningsverksted Vatnekrossen’ som er et initiativ i forhold til 
videreutvikling av området rundt Vatnekrossen. Janne bekreftet at hun har fått invitasjon til et slik møte den 
15. november. 

 
 

14/2017-18 Regnskapsrutiner (Jostein orienterer) 
FAU-regnskapet for skoleåret 2016/2017 ble ikke godkjent av revisor pga manglende dokumentasjon på 
utgifter og inntekter. Årsmøtet tok dette til etterretning, og som del av arbeidet med å sikre at dette ikke 
skjer igjen orienterte Jostein om regnskapsrutiner, og hva som forventes i forhold til dokumentasjon av 
inntekter og utgifter i forhold til FAU sine arrangementer. 
 
Når det avholdes arrangement skal to skjema fylles ut – ‘Oppgjør etter arrangement’ – dette redegjør for 
kassabeholding ved utlevering før arrangement; og ved tilbakelevering etter arrangment. 
I tillegg skal det også fylles ut ‘Prosjektregnskap’ som redegjør i mer detalj for de enkelte inntekter og 
utgifter i forhold til kontantbeholdingen, og eventuelle inntekter / utgifter som har gått direkte i bank. I 
tillegg til å fungere som dokumentasjon regnskapsmessig, så vil prosjektregnskapet også være med å sikre at 
FAU har et godt bilde av økonomien i de enkelte arrangementene. 
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Ved behov for forskuddsutbetaling for utlegg ved kommende arrangementer benyttes skjemaet ‘FAU 
Forskuddsutbetaling’. Dersom man har fått en forskuddsutbetaling, vil ‘Oppgjør etter arrangement’ vise at 
utlevert beløp = kassebeholdning + forskuddsutbetalt beløp. Kvitteringer og eventuelle restbeløp i forhold til 
forskuddsutbetaling tas med i oppgjøret etter arrangementet. 
 
Skjemaene finner man på skolen sine nettsider under FAU, og dokumenter. 
http://www.minskole.no/hana/Dokumenter/6912 
 
Også viktig at skjemaene fylles ut og leveres tilbake til kasserer snarest mulig etter avsluttet arrangement. 
 
 
15/2017-18  Oppsummering fra arbeidsgruppene  
Trivselsgruppe 1-4: 
Ettersom Alette har måttet trekke seg som FAU representant for 1A består nå trivselsgruppe 1-4. av kun 
Vibeke. Hun kan ikke stå alene med arrangementene for denne gruppen. (Janne har hatt samtaler med rektor 
om hvordan man skal få på plass manglende FAU representasjon.)  
Vibeke har planer om å ha et arrangement med ‘terningleken’ – men rakk ikke å komme nærmere inn på 
dette før hun måtte gå. 
 
Trivselsgruppe 5-7: 
Gruppen har ikke hatt noen møter eller samtaler siden sist møte, men ønsker å arrangere ‘nissedisko’ før jul, 
og vil jobbe videre med dette over de neste ukene. 
 
Øvrige grupper: 
Det ble ikke tid til oppdatering fra de øvrige gruppene 
 Utemiljø (Per Sigve og Anita) 
 17. mai komité (Silje og Kjetil) 
 Loppemarked (Anne, Lynsey, Kevin) 
 Trafikkgruppen (Line og Trine) 
 

 
Saker til vedtak 
Ingen saker til vedtak 

 
16/2017-18 Eventuelt 
Foreldrekveld sammen med Aspervika – orientering fra Janne 
Janne har vært i kontakt med FAU-leder på Aspervika skole om mulig felles foreldrekveld med ekstern 
foredragsholder. På Aspervika har de diskutert to mulige alternativer – enten Keller som var foredragsholder 
på forrige felles møte men med et annet fokusområde enn forrige gang; eller Pål Roland med fokus på skole-
hjem samarbeidet og med et opplegg som er ment å kunne gi påfyll og inspirasjon til både foreldre og 
lærere, og å styrke tilliten i skole-hjem samarbeidet. 
Hana FAU sammen med rektor var mest stemt for Pål Roland. Janne har også diskutert eventuelle tidspunkt 
som kunne passe i forhold til skolens aktiviteter med rektor tidligere, og ideelt sett vil det bli i februar før 
vinterferien. Med FAU’s samtykke jobber Janne videre med Aspervika om dette. 
 
Bussvei – høringsinnspill fra FAU 
På forrige FAU-møte ble Statens Vegvesen planarbeid for bussveien mellom Vatnekrossen og Ruten 
diskutert, og på bakgrunn av dette har Jane sammen med trafikkgruppa utarbeidet et forslag til 
høringsuttalelse på vegne av FAU. Dette ble oversendt til Janne i forkant av møtet. 
Janne har også snakket med en rekke andre interessenter i forhold til dette, og hun orienterte kort om disse 
samtalene.  
Det var enighet i FAU om at en uttalelse fra FAU kun kan inneholde tilbakemeldinger på forhold som vi 
anser vil påvirke elevene og deres ferdsel til og fra skolen, samt andre forhold som kan ansees å påvirke 
deres skolehverdag. 
Ettersom frist for kommentarer (se nedenfor) er 8. november, og forslaget til brev som det foreligger ikke 
nødvendigvis kun tar for seg elementer som FAU med rette kan uttale seg om ble FAU enige om at videre 
saksgang for å komme frem til endelig kommentar fra FAU blir gjort elektronisk. 
Anita vil gå gjennom forslaget og gjøre eventuelle endringer slik at det er i henhold til ovenstående og sende 
dette ut til FAU-medlemmene. Alle må da bekrefte at de har sett forslaget og enten komme med 
kommentarer eller si seg enige i forslaget. Anita vil så sørge for at kommentarene blir sendt inn i henhold til 
kravene fra Statens Vegvesen. 
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Framdrift og frist 

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger 
til oss innen 8. november 2017. Send det til oss skriftlig, enten med vanlig post 
til 

§ Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6863 Leikanger 

§ eller med e-post til firmapost-vest@vegvesen.no. 

Merk sendingen med: «Innspill til planprogram for Bussveien Ruten–
Vatnekrossen, saksnummer 16/118491».  


