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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 24.09.20. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Lærerværelset   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + Sissel Liebich, 

Ståle Berg Lønseth, Anne 

Husevåg og Christian Rott 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Marianne Sagen Skadsem, Christine Utkilen, Svein Arild Skjæveland og Merete 

Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole) 

SAK   

2020/09-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Innkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Oppsummering fra SU-møte (Christian)  

• Organiseringen av sikkerhetsdagen 15. okt. (Christian) 

• Nye FAU medlemmer (Merete) 

• Status organisering Parkeringsvakter (Christine) 

• Oppdatering tildeling av midler ihht kommunestyrevedtak (Merete) 

• Mulighet for digitalt stormøte 28.10? (Sissel) 

• Oppdatering avvik Miljørettet helsevern (Merete) 

• Ansvarslister, årskalender, møtekalender 2020/2021 (Merete) 

• Annet  

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2020/09-02 INNKOMNE SAKER: 

Fau ble kontaktet vedrørende utfordringer for elever å krysse Solaveien i tunet over 

Syrinveien. Møte avholdt og anbefalt å sende inn til kommunen for behandling i 

områdeutvalg. Saken vurderes ferdig fra Fau sin side, men vil sjekke opp fremdrift. 

 

Fau ble kontaktet for midlertidig stenging i Folkvordveien og utfordring vedrørende 

denne stengingen. Christine følger opp. 

Vedtak: Christine følger opp. 

 

2020/09-03 Skolens tilbakemelding: 

• Skolen er fortsatt i gul sone. Det blir ytterligere innstramming ifht å komme 

inn på skolen - alle må registrere seg for smittesporing. Info sendt på 

Transponder.  

• Glidende inngang på skolen starter nå 08:15 (tidligere 08:05). 

• Brakkerigg er fundamentert ferdig. Paviljongen heises på plass i helgen. Det er 

blitt invilget penger for innventar til brakkeriggen. Ferdig befaring planlagt 9. 

oktober. Ser for seg innflytting i uke 43.  

• Skolens økonomi er stram. Høstjusteringen har trukket ned budsjettet fra 

kommunen. Feil utregnet fra kommunens side ved årsstart er blitt kommunisert 

med 659.000 kroner lavere midler for kalenderåret 2020. 

 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 
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2020/09-04 Oppsummering fra SU-møtene 

Skoleøkonomi ble tatt opp (se tilbakemelding fra skolen). 

Konstituering – Christian fortsetter som leder, Solveig Gausland nestleder, Geir 

sekretær. Ellers sitter de samme fra i fjor. Siri Tansø er politisk representant. 

Bevilgning av penger og prioritering av disse. Se eget punkt.  

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2020/09-05 Utbygging ved Østerhustomten - trafikksikkerhet  

Christine har fulgt opp og sjekket med Østerhus om de kan holde vakt under 

utbygging. 

Tungtrafikk skal ledes direkte ut mot Oalsgata på en midlertidig vei og de vil foreta 

vakthold. Christine vil motta endelige plantegninger når de foreligger fra Østerhus. 

Fau observerer god kommunikasjon med Østerhus og konstruktivt samarbeid. 

Christine vil også ta kontakt for å sjekke punktet under innkomne saker ved 

Folkvordveien.  

Vedtak: Christine følger opp og informerer FAU. 

Opprettholder parkeringsvakt i krysset for dette skoleåret. 

 

2020/09-06 Organiseringen av Sikkerhetsdagen 15. okt   

Skolen og ansvarlig for smittevern i FAU mener det vil kunne være mulig å 

gjennomføre, dog med mer organisering enn tidligere.. Vi vil forhøre oss med 

Sykkelzentrum om de har noen forbehold om deres deltakelse.  

Vi undersøker videre og må eventuelt avlyse på kort varsel.  

Vedtak: Merete tar dette opp med Christian (fraværende) for videre vurdering. 

 

2020/09-07 Nye FAU-medlemmer  

Velkommen til Anne (fraværende i dag). Avventer foreldremøter i 1. klassene for å se 

at vi får et medlem til.  

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

2020/09-08 Organisering Parkeringsvakter 

Alt er sendt ut til FAU-hovedkontakter. Ingen lister er sendt tilbake enda. 

Christine sender ut påminnelsen til uken. 

Noen tilbakemeldinger om at 1. klasse får mye vakter sammenlignet med andre trinn. 

Trafikksikkerhet er viktig for våre elever og det er ekstra viktig for foresatte for 1. 

trinnet å se de faktiske utfordringene.  

Det er ellers lite dugnad dette året og håper at det vil ordne seg internt i klassene. 

Vedtak: Geir sjekker om det er mulig å sende påminnelse i Transporder. Ellers 

får klassekontaktene dette ansvaret. 

 

2020/09-09 

 

Oppdatering tildeling av midler ihht kommunestyrevedtak.  

«6. Som en del av tiltakspakken fra regjeringen avsettes det 1.000.000,- til 

forbedring av arealer og bygg ved Stangeland Skole.  

Prioritering av tiltak skal gjøres i samarbeid med FAU Stangeland Skole, SU 

Stangeland Skole og Områdeutvalg sentrum og igangsettes så snart som mulig.» 
Midlene ble etablert som en del av tiltakspakkene i forbindelse med COVID-19. 

Formålet med midlene har vært at kommunenes stramme økonomi ikke skulle gå ut 

over ytterligere etterslep på vedlikehold eller utsettelse av planer samt å sikre oppdrag 

og arbeidsplasser innen byggebransjen.  Midlene må bli tatt i bruk i 2020. 

SU har avholdt et møte hvor forslag er blitt spilt inn. 

Prioriteringen ble vurdert som følger: 

1. Sette toiletter i stand for å ivareta hygiene og helsen til elevene.  

2. Bøker til skolebiblioteket og utstyr til gymsalen for resten av midlene etter 

vurdering av antall toiletter er gjennomført. 
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Leker ute ble også vurdert. Da det ikke er gjennomført mulighetsstudie på Stangeland 

skole, vet man ikke hvor det eventuelt vil komme nye bygg. Det er derfor vanskelig å 

vurdere permanente lekeapparater. Det har også kommet opp behov for leker for de 

aller minste i og med at brakkerigg vil ta mye av tilgjengelig lekeområder. 

Her vil rektor se på muligheter via midlene som ble tildelt for flytting av brakkerigg. 

I tillegg vil FAU kunne stille opp med noen midler for flyttbare leker. Dette forslaget 

vil derfor bli fulgt opp ved hjelp av andre midler. 

Møte med Sandnes Eiendom sammen med rektor og FAU-leder blir satt opp for 

befaring og fremdrift. 

Vedtak: Merete holder FAU oppdatert på sakens fremdrift. 

2020/09-10 

 

Mulighet for digitalt stormøte 28.10? 

Sissel og Merete har vært i kontakt med kursholderen og det blir vurdert muligheter 

for å kunne avholde stormøte digitalt. 

Blir lite av arrangementer fremover – derfor prøver vi på å få gjennomført størmøtet 

nå på høsten. Innspill til gjennomføringen kan sendes til Sissel. 

Vedtak: Sissel holder FAU oppdatert på sakens fremdrift. 

 

2020/09-11 

 

Oppdatering avvik Miljørettet helsevern 

Status forrige FAU møte: 

Sandes Eiendom har sendt til informasjon til sekretariatet i kommunen for å melde at 

avvikene er lukket. 

Skolen har besvart at de anser dette som ikke lukket. 

FAU har kontaktet kommuneoverlegen for videre behandling, da det kun er de som 

kan lukke avvik.  

Venter fortsatt på svar fra Miljørettet Helsevern og kommuneoverlegen. 

Vedtak: Merete holder FAU oppdatert på sakens fremdrift. 

 

2020/09-12 

 

Ansvarslister, årskalender 2020/2021, møtekalender. 

Anne Husevåg nytt FAU-medlem. Må ses på ved neste møte og med nye medlemmer. 

Vedtak: Ses på ved neste møte.  

 

 • Annet 

 

• Neste dato 2020/2021:  

• Årsmøte med FAU 27.08.2020  (avholdt) 

 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 20. august 2020 (avholdt) 

• Torsdag 24. sept 2020 (avholdt) 

• Onsdag 11. nov 2020 

• Onsdag 17. feb 2021 

• Onsdag 14. april 2021 

• Torsdag 10. juni 2021 

I utgangspunktet er tidspunktet satt til 20:00-21:30, men vil bli vurdert fremover. 

FAU-møtene vil også kunne flyttes 

 

 

Merete Fagernes-Turpin 

 
FAU leder ved Stangeland Skole 

Mobil: 95797706 


