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FAU møte nr. 3 -  10.02.2016, skoleåret 15/16 – Roaldsøy Skole 
 
Dato for møtet:  9. desember 2015 
Sted:    Roaldsøy Skole, Møterommet 
Møteleder:  Karen Eide Gravdal 
Referent:  Ann-Christin Johnsen 
 
Tilstede:                         Eli Løvås (3. kl) 

Ann-Christin Johnsen (2. kl) 
Anette Bruvik Sinnes (5.kl) 

                                     Karen Eide Gravdal (7.kl) 
Grete Moksnes Fossan (4.kl) 
Ann-Christin Johnsen (2.kl) 
Bente Steinsland Tysse (6 kl) 
Siw Lunde Solivk (6.kl)  
Ann-Therese Larsen (6.kl) 
Kjersti Lunde Hortman (1.kl)  

                                      Geir Olsen (Rektor) 
 
Meldt Fravær :               Svein Ivar Førland (3. kl) 

Sissel Lunde (5.kl) 
Linn Marthe Hellestveit (1.kl) 
Houria Hazermoshar (Sol), (4.kl) 
Tone Gimre (7.kl) 
 

                                               
 

FAU Representanter 2015 / 2016 

kl Navn Mobil Email 

1 Kjersti Lunde Hortman 97634517 kjerstihort@gmail.com 

1 Marthe Linn Hellestveit 97545290 marthelinn@hotmail.com 

2 Margrethe Mikkelsen  99013125 Margrethe_mikkelsen@hotmail.com 

2 
Ann-Christin Johnsen 
(referent) 94279180 annchristinjohnsen@gmail.com 

3 
Bente Steinsland 
Tysse 98461161 Bente.steinsland@lyse.net 

3 Houria Hazermoshar 40727228 Pana_tati@yahoo.com 

4 Eli Løvås 95096508 eli.lovaas@lyse.net 

4 
Grete Moksnes Fossan 
(Skolemiljøutvalg) 90173589 lillegrete@yahoo.no 

5 
Sissel Lunde 
(Bydelsfau) 93259941 sil@simex.no 

5 Anette Bruvik Sinnes 91886835 anettebruvik@lyse.net 

6 
Siw Katrine Lunde 
Solvik (Nest leder) 92602507 siw@simex.no 

6 
Ann-Therese Larsen 
(skolemiljøutvalg) 92296239 atlarsen@lyse.net 

7 
Karen Eide Gravdal 
(Leder FAU) 95887995 karen.eide@lyse.net/kaei@statoil.com (dagtid) 

7 Tone Gimre 48279039 tonthoma@online.no 

 

Svein Ivar Førland 
Leder driftsstyret 90644191 svein.ivar.forland@sandnes-sparebank.no 

  Geir Olsen Rektor 
 

geir.trygve.olsen@stavanger.kommune.no  
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Innkommende saker: 
 
Agenda: 

 Godkjenning av innkalling og referat                         Karen 

 Gjennomgang av aksjonspunkter fra forrige møte           Karen/A-C 

 Orientering ved rektor                                               Geir 

 Informasjon og saker fra Driftsstyret                            Svein Ivar 

 Informasjon og saker fra skolemiljøutvalget                 Grete Moksnes Fossan, Ann-Therese Larsen 

 Informasjon fra BydelsFAU                                        Sissel 

 Eventuelt                                                                 Alle 

 
Saker meldt inn til Eventuelt: 
- små kull neste årene - minimumsantall for oppretting av klasse? 
  

                                                                   

Referat: 

Nr Innhold 

Aksjoner 
/ 
Ansvarlig 

1 Referat og innkalling godkjent. Karen 

2 Gjennomgang av aksjonspunkter fra forrige møte: 

11. Gapahauk: Geir undersøker pris på byggesett, pris fra entreprenør. Tar også 
kontakt med Lunde skole for å høre hvordan de fikk laget sin/pris. 
Geir har undersøkt med Lunde skole – vi har tilbud om å kjøpe deres, men 
denne er ganske kostbar (>100 000kr); antakeligvis ikke aktuelt. Har også 
undersøkt med Håvard Løvås – sett på mulig plassering av Gapahauk i 
Dollevigå. Det finnes allerede et fundament som vi kan bruke. Trenger 
godkjenning av kommunen, men får ikke kontakt med dem.  
Har fått tilskudd på 15000kr, har ca 6000kr i FAU-kassen. Karen har søkt om 
nye 30000kr. 

 

12. Kjersti sender mail til Rosenberg Klubben og ber om støtte, etter at vi har 
pristilbud å vise til. 
Avventer til mer info/pristilbud foreligger. Karen oversender søknad sendt til 
bydelsutvalget. Kanskje søke om 5000 kr? 

 

13. Sjekke mulighet for fartsdumper (Nordvikveien ) og «sluse» inn fra grusvei 
med Rolf Dahlseng (han jobber i kommunen). 
Eli var ikke på møtet; venter oppdatering fra henne. 
 

14. AKSJON: mandag 11. januar kl 0730-0815: Alle i FAU stiller i 
Nordvikveien/ved skolens p-plass – informere alle foreldre som kjører barna 
helt opp til skolen om at FAU henstiller til å sette av elevene langs 
hovedveien. Dele ut skriv til alle som kjører helt opp.  
Denne aksjonen ble utsatt som avtalt – ny dato settes opp: Mandag 29. 
februar! 
 

15. Legge inn ny søknad til bydelsutvalget 1 februar for videre støtte til Gapahuk. 
Dette er blitt sendt inn. 
 

16. Geir fått støtte til materialer for sjøhuset så vi kan mobilisere dugnad på dette 
arbeidet etter jul. 
Trenger stillas på flytebrygga for å ferdigstille renoveringen. John Olav 
Byberg stiller som arbeidsleder, Svein Ivar koordinerer. 4 pax per skift.  
 
 
 

 

 

Geir 

 

 

 

 

 

 

 
Kjersti 

 

 

 

Eli 

 

 

Alle/A-C 

 

 

 

 

 

Karen 

 

 

Bestemm
es i neste 
møtet. 
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Vi må prioritere prosjektene, da vi ikke har anledning til å utføre alle samtidig. 
Dette blir prioritert rekkefølge: 
- 1) Sjøhuset: til våren (april)  
- 2) Gapahauk: til høsten 
- 3) Kjetilhytta: til våren 2017 – den eksisterende Kjetilhytta er i dårlig stand 
og skal rives snarest. Ny hytte blir forhåpentligvis bygget neste vår. 

 

 

 

3 Orientering ved rektor    

 Roaldsøy skole vant fotballturneringen – stor jubel blant elevene! 

 Talentiaden -  ferdig gjennomført. Elevene som ønsket å delta måtte først gjennom en 

audition. Det var mange fine innslag! 

 Prosjekt redesign - Elevene fikk utlevert diverse materiale som de skulle gjenbruke. De 

måtte ha skisser og idébeskrivelse før de fikk starte. Elevene stilte ut sine kunstverk og 

vinneren fikk Grandiosa i premie. Prosjektet rommet fag som både Kunst & Håndtverk 

og norsk. 

 Hodelus – vi blir ikke kvitt det! ALLE må undersøke barna sine regelmessig. 

 Iskunst – 1.-4- klasse hadde med hjemmelaget iskunst i forskjellige farger (tilsatt 

konditorfarger). Disse «isblokkene» ble satt sammen til kunst av elevene og var et 

kjekt prosjekt. Neste morgen, da elevene kom til skolen, hadde lærerne lyssatt 

kunsten. 

 Pangea (nasjonal konkurranse i matematikk) – hele 3 elever fra Roaldsøy skole kom til 

finalen. Én elev dro for å delta. 

 Nasjonale prøver, 5.kl: Roaldsøy skole ligger over lands-, fylke- og by-gjennomsnitt! 

Spesielt positivt bemerket på lesing, ingen på nivå 1 (av 3). Regning – bedre enn i fjor, 

engelsk – dårligere enn i fjor.  

 Know-How Ed Tech – Roaldsøy skole var invitert som eneste barneskole. Geir og 

Tove fortalte om iPad-prosjektet. Det er viktig å få frem betydningen av det vi gjør. I 

tillegg er det også viktig av å legge frem skolen som attraktiv og nytenkende med tanke 

på rekrutteting av nye lærere. Og det er kjekt å få fram at vi kan klare å få til mye uten 

at vi har spesiell IT-kompetanse. 

 Kurs: 1 lærer tar mastergrad i spesial ped., og har bedt om 60% permisjon pga. studiet. 

 Økonomi: Ligger ca hvor vi skal. Sparer inn i forhold til budsjett, men har ikke klart å ta 

inn underskudd fra i fjor. Går mot lignende underskudd også i år. 

o Midler utdeles etter levekår; Roaldsøy skole får derfor mindre enn andre 

skoler. Per dags dato har skolen 11-12 elever som mottar spesialundervisning; 

dette utgjør ca 12%. 

o At Roaldsøy skole blir mindre per år vil gi oss verre økonomi på sikt. 

o Det viktigste er at alle blir dyktige lesere ila 1. klasse. 

o I løpet av de neste 4-5 årene vil ca 5 nye lærere måtte ansettes. 

 

Geir 

4 Informasjon og saker fra Driftsstyret 

 

Møte samme dag som forrige FAU-møte: 

 Nytt styre skal konstitueres: 

o Knut skal ut, Venke Meling skal inn. 

o 2 elevrådsrepresentanter sitter. 

Geir 
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o Terje fra Markedsføringshuset skal sitte i styret 

 Implementering av nye kvalitetsplaner; 4-5 års perioder, vedtas av kommunen. 
Stavanger kommune er en av få kommuner som også har kvalitetsplan for SFO. 
Kvalitetsplanen er inndelt i 3 hovedansvar: 

o Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 

o Lese- og skrivekompetanse 

o Matematisk kompetanse 

 STL+ : Skriving til lesing med lydforståelse. 

o Skoleskrift – lager bokstavlyd for hver bokstav, leser hvert ord, hver setning. 

o Får øremerkede IKT-midler: håper å kjøpe klassesett til 1. klasse til høsten 
(50000kr) – har snart full ipad-dekking hvis vi får nye til 1. klasse. 

o Savner felles lesestrategi på skolen. Per i dag er det for store forskjeller. Vil 
også ha felles metodikk.  

o De fremste forskerne på PPY skal være med å utforme lesestrategi. 

o STL+ er et springbrett fra spesialundervisningen. 

o Får god utvikling på alle nivåer. Skal ha med ekspert på IT og ekspert på lese- 
og skrive-læring. 

o Skal sjekke med Karmøy kommune før vi går i gang – Karmøy skole holder på 
nå.  

o Mulig at vi innleder samarbeid med Vassøy skole. 

 

5 Informasjon og saker fra skolemiljøutvalget 

 

 Gjennomgang av mandatet og elevundersøkelsen 

 Det skal være flertall av foreldre og elever. Per i dag er det 3 lærere, og 4 foreldre og 
elever. Fordel med enda flere foreldre/elever. 

 Muligens invitere med 2 fra 6. klasse (også positivt for kontinuiteten). 

 

Grethe og 
Ann-
Therese 

 

 

Karen 

6 Informasjon fra Bydels FAU og KFU 
 

Foreslått fellessamling i juni med mobbing/telefon på agendaen. Får mer info rundt prosjektet. 

 

 

 

Geir 

7 Eventuelt 

 

 Små kull neste årene - minimumsantall for oppretting av klasse? 
Oppdatering v/Geir: 

o Det er ikke noe minimumsantall. Blir nok ikke fådelte klasser; fokusfagene blir 
beholdt per klasse. Muligens av fag som gym og kreative fag vil foregå på 
tvers av klassetrinn. 

o  Det blir 3 gutter og 7 jenter i 1. klasse til høsten. 

 Natteravn: lister er sendt rundt – venter på datoer. 
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 Nye aksjoner Ansvar 

 17. Kjetilhytta skal rives snarest. Geir 

 18. Sjekke med Godalen om de kan lage byggesett til ny Kjetilhytte.  
(Vanskelig å få dem til å komme og bygge ny hytte på stedet, men 
også vanskelig med frakting av ferdigbygget.) 

Geir 

 19. Sende inn ny søknad til SRBank-stiftelsen. Åpent for å søke fra 19. februar. 
 

Siw 

 
 

 
 
Dato for neste møte: onsdag 20. april. 
 


