
Agenda FAU-møte, tirsdag 1.november 2022 kl. 19.00- 21.00 

Oppmøte: Mediateket  
 
Tilstede: RekTor, Heidi Skogerbø, Asle Marius Hoel, Helene Tveit Eik, Per Jan Ersland, Ingrid 
Fjellheim, Kelly Le, Trine Ragde, Julie Teresa Rege 
 

Trinn Medlem  e-mail Vara e-mail 
SFO Heidi Skogerbø 

Fløtre (kasserer) 
heidi.skogerbo@gmail.com -  

1 Ingunn Reed Anda 
(SMU) 

 ingunnreedanda@gmail.com Helene Tveit Eik helenetveiteik@gmail.com 

2 Per Jan Ersland 
(Leder FAU / SU) 

per.jan.ersland@gmail.com Thorstein 
Thingnes 

thingnes@gmail.com 

3 Ingrid Fjellheim  
(Sekretær) 

 ingrid.fjellheim@me.com -  

4 Julie Teresa Rege 
Olsen (Nestleder) 

julieteresaolsen@gmail.com Archana Mahajan archana_mahajan@yahoo.com 

5 Asle Marius Hoel 
(Klubbkveld) 

asle.marius.hoel@lyse.net Knut Tjosevik Knut.Tjosevik@skole.rogfk.no 

6 Kelly Le (SU) tungtruc76@yahoo.no  Turid Bukkøy 
Ryen 

turid.ryen@lyse.net 

7 Trine Ragde 
(17.mai komite) 

trineragde@yahoo.no  Mona Fiskå mfiskaa@gmail.com  

 

  
SAK Ansvarlig 

 

1 

 

Åpning og godkjenning av agenda  

 

Leder 

 

2 

 

Info fra skolen  

2.1. Uttalelse om skolestruktur gjennomgås (SU 19.10.22). Rektor arbeider med 

uttalelse og tar med innspill fra FAU, ansatte og elevråd.  

Uttalelse legges ved møtereferat. 

Avgjørelse på saken er forventet i mars/april 2023. 

2.2. Trafikk ved gangfelt. I SU 19.10.22 ble det sagt følgende: FAU vil jevnlig ta 

opp utfordringer med trafikk i nærområdet. De vil bl.a. se på regulering av 

trafikken ved gangfeltet øverst i Aksel Eggebøsvei/Solaveien hvor personer med 

sparkesykler og sykler kommer i stor fart.  

Innspill til kommunen, trafikksikkerhetstiltak: 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/vei-og-trafikk/vei-og-

trafikk/#heading-h2-6 Bør være et gjerde el. for å tvinge fotgjengere over 

gangfelt. I dag tas det snarveier og det kan skapes farlige situasjoner da 

fotgjengere kommer i stor fart ned bakken og over krysset. Aksjon: Spille inn 

ønske om endring til kommunen. (Per Jan) 

2.3. Refleksaksjonen har startet. Les mer her 
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Bra respons, særlig blant de minste. Mange som sykler som ikke bruker lykt. 

(Sykkellykt til neste års refleksaksjon?) 

 

2.4. Skolevandring på 3. trinn startet i uke 43. 

Skolens ledelse på besøk hos 3. trinn.  Skolevandring er en del av ledelsens 

pedagogiske verktøy for å se på hvordan tilpasset opplæring drives; samspill 

mellom lærere og elever, oppfølging av skolens visjon «lærelyst for liten og for 

stor»… 

 

2.5. Bekymringsfullt fravær.  

Ikke bare i Smeaheia, det er en nasjonal bekymring.  

Diskutert rutiner og funnet en modell som nå følges på skolen: Alt fravær føres. 

Hvis elever kommer 15 min forsinket 3 x mnd. Tar lærer kontakt med foresatte. 

Samarbeid skole-hjem. Samarbeid med andre instanser i kommunen for å følge 

opp de dette gjelder før det har går for langt. 

 

2.6. Foreldre- og elevundersøkelsen åpnes fra 8. november.  

Start 21. november. 73% besvarelse i fjor, håper på enda bedre respons i år. 

 

2.7. I uke 49 (fra 5. til 9. desember) satser vi på aksjonsuke for Omvendt 

adventskalender for hele skolen. 

Bra respons i fjor, 50 000 kr ble samlet inn via ulike initiativer; kunstutstilling, 

kafe, arbeid i hjemme, mm. i fjor. I år er det barn i Bangladesh som pengene skal 

gå til. 

 

2.8. Kjekk artikkel i avisen om Halloween feiring i klasse på Semaheia skole. 

Lavterskel tilbud som sikrer inkludering.  

Forslag: Årshjul er oppdatert med møte med foreldrekontakter i september. Tips 

til Halloween gjennomføring for å sikre at alle har noen å være med kan inkl. i 

denne gjennomgangen.  

Aksjon: Trine, samle gode praksiser i et hjelpedokument for nye klassekontakter. 

 

2.9. Jente i 6A leverte tegning til Hjertesone i Sandnes, og vant konkurransen om 

beste tegning. Premie var tur til Kongeparken for hele klassen. 
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Årshjulet for november 
  
Utestående fra oktober: 

- Mulighet for å søke om 500kr til klassekassen fra FAU; søk til kasserer. 
Aksjon: FAU rep. for hvert trinn gir klassekontakter info.  

- Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen  
Fått inn 6 foreldre fra 6.klasse og fått oversikt over 6 i 7.klasse. Kaller inn 
til møte på nyåret. 

 
For november: 
Økonomiplan.  

- Kommunens økonomiplan presenteres i SU 15.november, forventer ikke 
nedskjeringer.  

- Husk å legge inn i budsjettet for 2023 sommerturen som FAU sponser for 
skolen hvert 3. år. 50 - 60 000 kr estimert for leie av buss.  

 

 

 

  

 
4 

 
Oppfølging fra sist møte 
 
- Valg av vararepresentanter til FAU for 3.trinn og SFO.  
Aksjon: Ber om bistand fra SFO leder og klassekontakter i 3B. 
 
- Foredrag i regi av FAU  
Skjermbruk – Randi Nerheim. 13. eller 20.april.   
Aksjon: Julie Teresa hører om en av disse datoene passer. 
 
- Fått oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister 
(Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen, eget ark med oversikt er etablert). Per 
har søkt til Sparebankstiftelsen – ballbingen).  
 

- Etterspør fastsatte datoer for SU og SMU. 

SU: 7/9-22, 15/11-22, 07/12-22, 8/3-22 

SMU: 7/9-22, 6/6-23 

 

 

Ingrid/ 

Heidi 

 

Julie 

Teresa 

 

Per Jan 
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Annet 
 

- Sjekk av skoleareal. Kan skogen øst for skolen benyttes av elevene? 

Skogen tilhører nå kommunen, men det er ikke ønskelig å la ungene gå inn der 

per i dag.  Det er nokså uoversiktlig, og vanskelig for lærerne å holde kontroll på 

elevene. 

- Klubbkveld 
Klubbkveldansvarlige kommer til neste FAU møte. 
Diskusjon rundt kost – lavinntektsfamilier. 

 

 

Per Jan 

 

FAU-møtene 2022/2023 avholdes første tirsdag i måneden (tilpasset ferier).  



  
Følgende datoer er satt opp for skoleår 2022-2023 (tilpasset ferier): 6.september, 4.oktober, 
1.november, 6.desember, 3.januar, 7.februar, 7.mars, 11.april (tilpasset påskeferien), 2.mai, 6.juni. 
 

  



 

Årshjul i FAU  

September 

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)  
*Årshjul 
*Økonomi  
*Foredrag i regi av FAU?  
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister 
(Sandnes Sparebank, Sparebankstiftelsen) 
*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (årshjul/hjelpeark for 
foreldrekontakter gjennomgås) 

Oktober 

FAU-representant og rektor. OBS: minne på valg av representanter til 17.mai komite – 
det er 6. og 7. klasse som har representanter i 17.mai komiteen, bør velges på 
foreldremøte nå i høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai komiteen  
*Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.  

November 
*Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser for 
skolen hvert 3. år 

Desember 
*Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for første 
møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling 

Januar 
17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede og bidrar til 
konstituering. 

Februar 

*17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede og bidrar til 
konstituering. 
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 
*Skolebehovsplan? 
*FAU foredrag på plass? 

Mars 
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 
*Evaluering i forhold til leverandør av skolefotografering 

April *Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 

Mai 
*Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 
*Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger 

Juni 
*Valg av vararepresentanter + konstituering av neste års FAU.  på siste FAU møte før 
sommeren der vara også deltar. 
*Fastsette datoer for møter kommende skoleår.   

 

 
 

http://fug.no/

