
Referat fra FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 3. oktober 2017   
 
Til stede (markert med kryss): 
Janicke Søfteland (vikar for Tor) 
Trinn Medlem Vara 
SFO Nils Harald Leversund (KFU), nilsemaen@gmail.com  X Audun Bredal Halvorsen, audbrehal@gmail.com 
1 Julie Teresa Rege Olsen, julieteresaolsen@gmail.com Lise Carina Kristiansen, lise@capone.no 
2 Sissel Steinberg Sørheim(SMU), sisselch@hotmail.com  X Trine Ragde, trineragde@yahoo.no 
3 Ingunn Reed Anda (Nestleder), ingunnreedanda@gmail.comX Merete Jensen Sunnarvik,  merete.jensen@gmail.com 
4 Torhild Nystøl Berntsen(Sekr.), 

torhild.n.berntsen@gmail.com  X 
Laila Karin Olsen Meberg (A), lailakolsen@hotmail.com 

5 Tove Stenberg Vold (Leder), tove.vold@gmail.com  X Anita Aase, anita@familienaase 
6 Anne Turid Lian Vestbakke (Klubbkveldkontakt), 

ana@vestbakke.com atlv@vestbakke.com Jorunn Skjøld, jorunnskjold@live.no 

7 Knut Braut (Kass.) knut.braut@gmail.com  X Anne Tengs Pedersen, Anne.tengs.pedersen@kpmg.no 
Meldt forfall: Julie Teresa Rege Olsen / Lise Carina Kristiansen (1. trinn) 
             Anne Turid Vestbakke / Jorunn Skjøld (6. trinn) 
 
 
 
  

Sak Ansvar 

1 Åpning og godkjenning av agenda Tove 
2 Informasjon fra skolen 

Janicke Søfteland er på plass fra 29. september. 
x Skolevandring er gjennomført på 1. trinn. 
x Lekser og føringer blir tatt opp i kollegiet. 
x Sosiogram og trivselsundersøkelse gjennomføres etter høstferien. 
x 7. trinn har fått 31 digitale enheter chromebook. 
x Klargjøring for trådløs dekning skjer i uke 42. 

Janicke  
 

mailto:nilsemaen@gmail.com
mailto:sisselch@hotmail.com
mailto:ingunnreedanda@gmail.com
mailto:torhild.n.berntsen@gmail.com
mailto:tove.vold@gmail.com
mailto:ana@vestbakke.com
mailto:jorunnskjold@live.no
mailto:knut.braut@gmail.com
mailto:Anne.tengs.pedersen@kpmg.no


x Gjennomføring av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning 5. trinn i uke 43 og 44. 
x Altona holder kurs i forebygging og mestring av aggresjon (FOMA) for alle skolens ansatte 24. 

og 31. oktober. 
x Oppmerking av skolegård for ulike aktiviteter som stikkball, paradis o.l. 

 
3  FAU sin økonomi/budsjett 

Ikke satt opp budsjett for FAU foreløpig. Knut setter opp et forslag til budsjett, som vi drøfter videre 
neste møte.  
Søknad om støtte til klassekasse på 500 kr sendes til Knut. 

Knut 

4  Status klubbkveld 
Vaktene er godt dekket inn ila høsten, da svært mange har meldt seg som vakter. FAU v/Anne Turid 
har løpende dialog med Anne Siri og Tone, om det er noe FAU kan bidra med framover. 

Tove / 
Anne 
Turid 

5  Eventuelt 
1. Status KFU: Møte 28.9. Konstituering av nytt styre. Det ble bl.a. tatt opp 

svømmeundervisningen i Sandnes kommune sett opp mot kompetansemålene i faget. Etat 
for oppvekst og skole har sett på fordelingen av svømmetimer i Sandnesskolen, for å øke 
antall timer til de skolene som trenger det. Hvilke skoler som får flere timer er ennå ikke 
klart. 

2. Foreldreorganisert forberedelse av skolegården før 17.mai, som f.eks.vindusvask og feiing. Vi 
tar opp saken igjen ved neste møte, og velger eventuelt en FAU-representant som har 
ansvaret for å organisere denne dugnaden. 

3. Reflekskonkurranse: FAU ønsker å sette i gang reflekskonkurranse også i år, med flotte 
premier til den klassen som vinner. Forslag til periode: mandag 30.10 til fredag 2.2.  

Sissel har tatt kontakt med Trygg Trafikk og spurt om å få reflekser, men Trygg Trafikk mottar 
veldig mange forespørsler om gratis refleks, og har dessverre ikke økonomi til å sponse.Tove 
tar kontakt med Jorun og Tor ift informasjon om dette til ranselpost/hjemmeside. 

4. Felles sommeravslutning kom som forslag fra Bjørn Christian sist møte. På bakgrunn av delte 
meninger blant foreldrekontaktene og i FAU, besluttet FAU å avvente dette litt, og ta saken 

 



opp på foreldremøtene til våren, for å «lodde stemningen». Eventuelt utsettes forslaget til 
neste skoleår. 

 
 


