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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 23.09.2021. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Personalrommet + digitalt 

med rektor & Siri 

 

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + Sissel Liebich, 

Marianne Sagen Skadsem 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Svein Arild Skjæveland, Ståle Berg Lønseth, Christine Utkilen, Christian Rott, Siri V. 

Selvåg (digitalt), Brit Helen Jacobsen, Benedikte Lothe Sigbjørnsen og Merete 

Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen – digitalt (rektor Stangeland skole)  

SAK   

2021/09-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Velkommen 

• Inkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding inkl. Plan for trygt skolemiljø og utviklingsplan (Geir)  

• Innstallasjon og arbeid med lekeapparat 

• Planlegging/mulighet for dugnad 1./3. uke oktober? 

• Planlegging sykkelaksjonen 21. oktober. 

• Oppstart planlegging gjenbruksdagen 17. november? 

• Annet:. 

Oppdatering øke midler/dugnad for å skaffe penger til belysning av nedgravde 

trampoliner. 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2021/09-02 Velkommen til nytt skoleår og nye FAU-medlemmer 

Velkommen til Benedikte Lothe Sigbjørnsen. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon 

 

2021/09-03 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker.Vedtak: Intet vedtak fattet 
 

2021/09-04 Skolens tilbakemelding inkl. Plan for trygt skolemiljø og utviklingsplan: 

• God oppstart av skoleåret og at skolen er på grønt nivå, selv om skillet per 

trinn er noe større enn tidligere samt godt fokus på hygienetiltak. 

• Flere med fravær den siste uken, men ikke pga Covid. 

• Økonomien går akkurat i balanse.  

• Fortsatt bare 2 i ledelsen.  

• Arbeid i skolegården pågår og det har vært et godt samarbeid med de som 

gjennomfører arbeidet. 

• 7. trinn skal på leirskole på Gullingen rett etter høstferien. 

Rektor tok en gjennomgang av Plan for trygt skolemiljø og utviklingsplanen. 

Se på hjemmesidene: 

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/459-soma-stangeland-Plan-

for-et-trygt-og-godt-skolemilj%C3%B8-202-f65ed55d-732c.pdf 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/09-05 Innstallasjon og arbeid med lekeapparat  

Oppgradering av toaletter gjennomført. Vedtak på nedgravde trampoliner gjennomført 

av SU og installasjonsarbeidet er påbegynt. Forventet ferdig innen 1. oktober 

(væravhengig). For å kunne gjennomføre dugnad, må innstalleringen være ferdigstilt. 
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I den grad tiltaksmidler ikke er tilstrekkelig for å få god belysning ved trampolinene 

vil FAU søke midler og bidra med belysning. Estimat på belysning er 65.000,- 

Vedtak:. Saken tas til informasjon. 

2021/09-06 

 

Mulighet for dugnad  

Vi vurderer dugnad når vi er sikre på ferdigstillelse av trampolinene (usikkerhet rundt 

været). Hvis vi ikke får mulighet til å organisere dugnad, kan vi utvide gjenbruksdagen 

og/eller ha egen åpning av selve trampolinene. 

Geir tar kontakt Rune Borshei, som er vår kontakt for uteområdene, og ser hvilke 

muligheter det er for å få hjelp f.eks til sandkasser. 

Vedtak: Dugnaden planlegges via e-post, i den grad vi faktisk kan gjennomføre 

dugnad etter høstferien. 

 

2021/09-07 

 

Planlegging sykkelaksjonen 21. oktober. 

Christian er hovedansvarlig og sjekker opp mulighet for at Paahjul bidrar i stedet for 

SykkelZentrum, slik det har vært tidligere. Vi har fått reflekser fra 

Hjertesoneaksjonen. 

Merete har sendt tidligere skriv til Christian for ranselpost – Geir sender også ut via 

Transponder mandag 18. oktober.  

De som har mulighet til å stille gir beskjed til Christian (ca 08:30/09:00 og varer ca. 3 

timer.) 

Vedtak: Christian organiserer med Paahjul. Oppdaterer ranselpost og sender til 

skolen for distribusjon uken før sykkelaksjonen.  

Geir legger ut på Transponder mandag 18. oktober. 

De som har mulighet til å delta gir beskjed til Christian (behov avhengig om vi 

får med Paahjul).  

 

2021/09-08 

 

Oppstart planlegging gjenbruksdagen 17. november  

Alle i FAU stiller for rigging/kiosk. Gjeldende smittevern må hensyntas. 

Oppstart av mer detaljert planlegging startes av Sissel i slutten av oktober. 

Siste planlegging ved ved neste FAU-møte 10. november (en uke før). 

Vedtak:. Sissel starter planlegging i slutten av oktober. FAU stiller på dagen. 

 

 • Annet:  

Oppdatering søke midler/dugnad: Trenger å få inn penger for belysning til 

nedgravde trampoliner. Ståle sjekker opp med Sandnes sparebank gavefond, 

Sparebanken Vest.  

Vedtak : FAU fortsetter og ser om vi kan få søkt på/skaffe  midler hvis 

FAU blir nødt til å dekke kostnadene for innstallasjon av belysningen. 

• Neste dato 2021/2022:  

• Årsmøte med FAU 31.08.2021 (avholdt) 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 26. august 2021 (avholdt) 

• Torsdag 23. sept 2021 (avholdt) 

• Onsdag 10. nov 2021  

• Torsdag 17. feb 2022  

• Torsdga 21. april 2022  

• Torsdag 9. juni 2022  

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

 

 

Merete Fagernes-Turpin (95797706) , FAU leder ved Stangeland Skole 

 


