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Åpning og godkjenning av agenda  

 

Heidi  
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Info fra skolen (Tor) 
 
 
«Press22» 
Evaluering av forestillingen som pågår i uke 22. Veldig kjekt med en så 
vellykket forestilling og fått så mye skryt (fra skolesjef, rektorer etc). Bjørn 
Christian har gjort en fantastisk jobb, så stort spenn i musikalske innslag. Og 
Lillian har gjort en fantastisk innsats på danseinnslagene. 
 
Utviklingssamtale med skolesjefen 
Utviklingssamtale med skolesjefen gjennomført mandag 23. mai. Skolen har 
jobbet mye med pedagogisk analyse og jobbet grundig med å analysere seg 
selv. Skolen og elevene fikk skryt for alt arbeidet som er gjort.  
 
Praksisskole 
Neste skoleår får skolen 3 praksispartier som praksisskole. Øystein som 
fortsetter tar ett parti alene. Christine og Elisabeth deler ett parti. Det samme 
gjør Gry og Geir Erik. Alle de nye tar praksislærerutdanning på UiS. 
 
Rekruttering 
Eva Wetteland er tilsatt i vikariat for Kristin Almås som skal i fødselspermisjon. 
Hun kommer tilbake til Smeaheia fra Gjesdal kommune. Det er også kommet en 
varslet oppsigelse, så skolen vil trenge en ny lærer her.   
 
Leirskole 
Neste års 7. trinn skal på leirskole i uke 35. Litt utfordringer med bemanning for 
øyeblikket, men det jobbes med saken.  

 

RekTor 
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Leksetid 
Leksetid har fungert veldig bra dette skoleåret. Skolen har valgt å gi også det 
kommende 4.trinnet tilbud om leksetid.  
 
Midler til læremidler 
Skolesjefen informerer om at det vil legges inn midler til læremidler (både analoge 

og digitale)! Mer detaljer kommer når perioderapporten blir vedtatt 20. juni. 

Gjerne snakk om 600 000kr til å kjøpe inn nye midler. Sandnesposten dekket 

teamet forrige uke.  

 
Samarbeidsutvalg 
Samarbeidsutvalg arrangeres onsdag 8. juni. Her vil en ta opp blant annet;  

- Skolerute 2022/2023 
- Utviklingsmål 2022-2023 
- Plan for et trygt og godt skolemiljø  
- Ordensreglement for Smeaheia skole og SFO  

 
Ingen spesielle innspill til ordensregler og plan for trygt skolemiljø fra FAU.  
 
Forberedelser til neste skoleår 
Vi er godt i gang med forberedelser til neste skoleår. På fredag (10/6) er det 
besøksdag for de nye 1.klassingene. Besøksdagen vil også inkludere et 
foreldremøte, hvor man blant annet vil gå gjennom forventninger, sikre en fin 
overgang fra barnehage til skole.  
 
Streik i kommunal sektor 
Sentralstyret i Utdanningsforbundet sa 25. mai nei til meklerens forslag. 
Dermed blir det streik i kommunal sektor. Foreløpig er det ikke aktuelt å ta ut 
folk i streik Sandes. 
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Årshjulet for juni  
 
Valg av vararepresentanter + konstituering av neste års FAU 
Konstituering må gjøres over sommeren når et nytt FAU er på plass.  
 
Fastsette datoer for møter kommende skoleår  
FAUs sekretær la frem følgende forslag: 6.september, 4.oktober, 1.november, 
6.desember, 3.januar, 7.februar, 7.mars, 11.april (tilpasset påskeferien), 2.mai, 
6.juni.  
 
Det var ingen kommentarer til forslaget. Da blir det opp til neste års FAU å følge 
opp og organisere møtene.  
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Annet 
 
Lekseplan 
Ønske om lekseplan på Transponder. Tor tar det med seg.  
 
Ballbingestatus  
Heidi har snakket med kontaktperson i Wang, Claus. Han har målt opp hva vi 
trenger av materiale. Han mente det vil bli ca 2000kr som da FAU kan dekke. 
Planen er da at Smeaheia skrur opp, fikser treverket og så stiller Wang med 
maling og maler det nye treverket. Heidi hører med ham om han kan handle inn 
materialet og at vi dekker kostnadene for dette.  
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Må handle, lage verktøysliste og organisere folk. Sende ut forespørsel til 
foreldre på 1.trinn til 4.trinn, via klassekontaktene.  
 
Overføring av kunnskap til neste runde med FAU  
Det ble diskutert at man må sikre en god overføring av kunnskap og erfaringer 
til neste FAU ettersom det er en del utskiftning over sommeren. Aktuelle tema 
er  

- Søke om midler, mal, tidspunkt etc 
- Erfaringer fra 17.mai 
- Evt endringer på årshjulet 

 
Søke om støttemidler 
Det er opprettet en egen folder i FAUs Google Drive dedikert til dette. Her ligger 
det nå to dokumenter;  

- Dokument hvor vi kan legge inn de informasjon om de aktuelle 
ordningene   

- Dokument hvor vi kan legge inn en søknadsmal - legge inn tekst som er 
brukt i tidligere søknader slik at en slipper å begynne på ny hver gang 

 
17.mai  
Har en god 17.mai håndbok som var god å ha ved årets feiring. Og til neste år 
har en også erfaring å ta med til neste runde.  
 
Et par tips å ta med seg;  
 

- Trinnfaner: Trenger mer koordinering på tvers her. Et tips kan være å 
ha en kryssliste for at en kan signere ut fanen(e) slik at man har en 
oversikt over hvem som har hva.  

- Ansvarlige ved evt brann/brannalarm: Brannalarmen gikk på årets 
17.mai feiring. Man erfarte da at folk stormet inn igjen med en gang 
alarmen ble skrudd av, men da var ikke situasjonen avklart. Trenger en 
diskusjon på dette, å ha rutiner for dette. F.eks. et par personer som 
kan ta ansvar om dette skulle skje igjen. Gi dem nødvending 
informasjon ved en slik situasjon. Brannalarmen i år skyldtes en teknisk 
feil, men det tok litt tid å få avklart dette.  

- Distribuering av informasjon: Kan gjerne vurdere å kutte ut ranselpost 
med 17.mai beskjeder og heller satse 100% digitalt (Transponder, 
skolens hjemmeside) 

 
Org.nr  

- Forslag om å legge inn org.nr på agenda- og referatsmal (har lagt dette 
inn i toppteksten («Header») i dette dokumentet) 

- Kan søke om storcash kort over sommeren, men ikke sikkert at det er 
billigere enn eksempelvis Rema og Europris. Må vurdere evt behov. 

 
Årshjulet  
Det ble foreslått at årshjulet for fremtiden bør reflektere; 

- frister og andre viktige datoer relatert til at FAU nå er registrert som en 
forening, f.eks. å etablere fasts rutine for å avholde årsmøte ved 
oppstart i september og å endre sammensetningen av styret slik at 
denne reflekterer endringene i FAU ved nytt skoleår 

- faste frister for å søke om midler dersom dette er faste/gjentakende 
datoer 

 
Økonomi  

- FAU mottok et grunnbeløp på 500 + 5kr per elev til 17.maistøtte  
- 17.mai overskudd: 24 494 minus ca 10 000 kr til klubbkveldkassen 

(elevrådet). Erfaringen er nok at pengene sitter litt løsere med VIPPS 
(35.000 kr inn bare på VIPPS). 
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Årshjul i FAU 2021/2022 

August  

*Innkalling til årsmøtet (skal sendes ut med minst en måneds varsel).  
*Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet.  
*Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 
årsmøtet. 
 

September 

*Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)  
*Årshjul 
*Økonomi  
*Årsmøte Smeaheia FAU forening. Hvis endringer i FAU (dvs nytt styre i foreningen) 
må dette meldes i Samordnet registermelding. Protokoll fra årsmøtet må legges ved. 
*Foredrag i regi av FAU? (utsatt fra våren til høsten) 
*Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister 
(oppdatere oversikt i Google Drive)  

Oktober 

*Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU-møtet?) 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 
*Fastsette datoer for møter kommende skoleår.    

 
FAU møtene 2021/2022 avholdes første tirsdag i måneden (tilpasset ferier).  
 
Følgende datoer er satt opp for skoleår 2021-2022: 7.September, 5.oktober, 2.November, 
7.Desember, 4.Januar, 1.Februar, 8.Mars, 5.April, 3.Mai, 7.Juni. 

 

http://fug.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding

