
Referat FAU-møte, tirsdag 7.februar 2023 kl. 19.00- 21.00 

Oppmøte: Mediateket  

 
Tilstede: Per Jan Ersland, Ingunn Reed Anda, Kelly Le, RekTor, Asle Marius Hoel, Heidi 
Skogerbø, Julie Teresa Rege, Trine Ragde 
 

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

Fløtre (kasserer) 
heidi.skogerbo@gmail.com Siri Øyen Brekke Siri_oyen@hotmail.com 

 

1 Ingunn Reed Anda 
(SMU) 

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

2 Per Jan Ersland 
(Leder) 

per.jan.ersland@gmail.com Thorstein 
Thingnes 

thingnes@gmail.com 

3 Ingrid Fjellheim  
(Sekretær) 

 ingrid.fjellheim@me.com Marianne Lie 
Skrudland 

mariannelie11@hotmail.com 
 

4 Julie Teresa Rege 
Olsen (Nestleder 
/SU) 

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 

 

Informasjon fra skolen  

2.1 Det nærmer seg slutten av Refleksaksjonen. Hvem vant?  
Klasse 2B vant med 85% oppslutning. Premiering fra FAU, 2500kr. 
 

2.2 Vi arrangerte en vellykket bokuke i uke 4. 
Veldig mye lesing og leseglede. Premiering etter loddtrekning i alle 
klasser. 
 

2.3 Nytt fra elevrådet 
Elevrådet har bestemt at de vil bruke klubbkveldpengene til å kjøpe 
bøker/tegneserier til Mediateket, bassgitar og lysanlegg til 
klubbkvelden. 
 

2.4 Ski-/og akedag på Stavtjørn for mellomtrinnet og karneval for 
småskolen planlegges siste fredag før vinterferien. Skøytedag 
erstatter skidag dersom skiføret ikke holder. Skituren sponses av 
FAU. 
 

2.5 Lærerutlysning for skoleåret 2022-23 blir publisert nå i januar med 
søknadsfrist 12. februar. Ansetter ikke nye lærere på Smeaheia nå. 
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2.6 Framtidig skolestruktur for sentrumsskoler blir tatt opp i utvalg for 

oppvekst 7. februar og kommunestyret 6. mars. Skolestruktur i 
sentrum.  Signalene viser at Stangeland skole kommer til å bestå!  
 

2.7 Resultatvurdering for skolen 2022 er under bearbeiding etter div. 
undersøkelser og kartlegginger i 2022. Avventer endelige tall før 
denne er ferdig.  

 
2.8 Avvik i forhold til vold/utagering.  Vi har et fortsatt høyt antall 

avviksmeldinger. Få elever, vesentlig på småskoletrinnet og SFO, gir 
store utslag. Vi ser at arbeid med inkludering over tid er positivt. 
Flere elever som tidligere gjorde store utslag på statistikken, 
opplever nå at skolen er tryggere og har lite eller ingen utagering. 
Jobber mye med tidlig innsats, inkludering og tilhørighet og ser en 
bedring. Bra støtte fra Senter for trygt og godt læringsmiljø (TGL). 
 

2.9 Overforbruket er redusert i 2022. Hovedårsaken til merforbruk er 
fortsatt ivaretakelse av elever med store og omfattende 
hjelpebehov.  
 

2.10 Sykefraværet for hele 2022 viser at Smeaheia skole totalt har et 
sykefravær på 12,1 % hvorav 7,8 % er langtidsfravær. SFO har et 
fravær på 14,4%.  

3 Budsjett 

FAU budsjettgjennomgang. 

Lite endring fra forrige gjennomgang. Flere klasser har søkt om støtte. 

 

Heidi 
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Årshjulet for januar 
  
17.mai komiteen (12 stk) avholder sitt første møte 21. februar. FAU representant 
er til stede og bidrar til konstituering.  
  

 

 

Trine 
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Oppfølging fra sist møte 
 
- Foredrag i regi av FAU.  
Skjermbruk v/ Randi Herrem , torsdag 13. april kl. 19.00. 
Mulighet for å kombinere dette med foreldremøte i regi av klassekontaktene. 
Sender ut info til klassekontaktene.  
 
- Informasjon til klassekontakter. Sende ut info til de som er klassekontakter nå 
på mail. Info gis til nye klassekontakter i september.  
 

 

 

Julie 

Teresa / 

Per Jan 

 

Per Jan 
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- Tilbakemelding fra klubbkveld. 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopengov.360online.com%2FMeetings%2FSANDNESKOMMUNE%2FFile%2FDetails%2F207021.PDF%3FfileName%3D22_11981-1%2520Rapport%2520Sentrum%2520skolevurdering%252019189174_1_1%26fileSize%3D14098837&data=05%7C01%7Cingrid.fjellheim%40akerbp.com%7C997ba1850d9b44d56a3d08db080f1203%7C3b7e417083484aa4bfae06a3e1867469%7C0%7C0%7C638112633777801730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C6mVQk9x68Ykn9R%2FGSsNQkoqQA2jqcZfa3AsnMX1yjk%3D&reserved=0
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Planlagt todeling er nå i gang. Det virker som om tilbakemeldingen er positiv.  

Det planlegges ulike aktiviteter for de eldste fra gang til gang. Denne gang var 

det satt inn skjerm/gaming. Dette var populært hos noen, mens andre syntes det 

stjal litt mye fokus og at det mindre leking. 

- Skjermbruk og inndeling av lekegrupper på SFO. 

Åpnet opp for bruk av ChromeBook på fredager (45 min) på SFO. Dette er kun et 

valg, man kan fremdeles velge lek fremfor bruk av ChromeBook. 

Lekegrupper er basert på klasse og kjønn per i dag. Dette er basert på ønsker fra 

barn selv, foresatte, samt bygger på personalets erfaringer.  

- Regulering av trafikken ved gangfeltet øverst i Aksel Eggebøsvei/Solaveien hvor 

personer med sparkesykler og sykler kommer i stor fart.  

Kommer byggegjerde i krysset for å hindre passasje over plen midlertidig. Det 

skal videre lages en permanent «sluse» for å dirigere fotgjengere over 

fotgjengerovergangen, samt for å få ned farten i krysset. 

 

 

 

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. 


