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FAU møte nr. 2 -  13.11.2018, skoleåret 18/19 - Roaldsøy Skole 
 
 
Dato for møtet:  13. November 2018 
Sted:    Roaldsøy Skole, Møterommet 
Møteleder:  Ann-Christin Johnsen 
Referent:  Marianne Gimre Kristensen 
 
Tilstede:                         Marianne Gimre Kristensen (1.kl) 

Sekine Skeie (2.kl.) 
Ann-Christin Johnsen (3.kl.) 
Inger Egeland (5.kl) 
Trine Nilsen (6.kl.) 
Hilde Frick (6.kl.) 
Grete Moksnes Fossan (7.kl) 
Sonja Haslerud (7.kl.) 
Geir Olsen (rektor) 

                                      
Meldt fravær: Ragnhild Arnestad Mønnes (1.kl) 
                                       Camilla Pettersen (3.kl.) 
                                       Rytis Saskevicius (4.kl.) 

 Ivar Saga Trane (2.kl.) 
 Kjerstin Stahl Holgersen (4.kl) 

                                      Svein Ivar Førland (Driftsstyret) 
                                       Inge Jonassen (5.kl.) 
               
 

FAU Representanter 2018/2019 
kl Navn Mobil Email 

1 Marianne Gimre Kristensen 
(Sekretær) 

97623268 mgimre@gmail.com 

1 Ragnhild Arnestad Mønnes (vara) 91316932 monness@gmail.com 
2 Sekine Skeie (SMU) 97407115 sekine.skeie@lyse.net 

2 Ivar Trane (vara) 97083481 Ivar.S.Trane@lyse.net 
3 Ann-Christin Johnsen (FAU-leder) 94279180 annchristinjohnsen@gmail.com 

3 Camilla Pettersen (vara) 41370023 fredagsfrida@gmail.com 

4 Rytis Saskevicius 46259053 rytis9savas@gmail.com 
4 Kjerstin Holgersen (Vara) 92024160 Kjerstin.holgersen@gmail.com 
5 Inger Egeland (Nestleder) 93240650 inger@stingconsulting.no 
5 Inge Jonassen (vara) 91860450 inge.jonassen2@lyse.net 

6 Hilde Frick (Bydels FAU) 90642627 hi-frick@online.no 
6 Trine Nilsen (vara) 95295544 tn@toptemp.no 
7 Grete Moksnes Fossan  

(SMU) 
90173589 lillegrete@yahoo.no 

7 Sonja Haslerud (kasserer) 95975237 Sonja.haslerud@lyse.net  
Svein Ivar Førland (Leder driftsstyret) 90644191 svein.ivar.forland@gmail.com  

  Geir Olsen Rektor 
 

geir.trygve.olsen@stavanger.kommune.no 
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Innkommende saker: 
 
Agenda:   
Saker merket med LYSEGRØNN farge er faste poster på agendaen. 
  

 
Sak nr. Sak Kommentar Ansvarlig 

1 Godkjenning av innkalling og referat  Leder, Ann-Christin 
2 Vurdering av skriv ang. trygg skolevei 

(Kjøring til skolen og bruk av refleks). 
Ber alle lese gjennom skriv i forkant av 
møtet. 

 Leder, Ann-Christin 

3 Gjennomgang av aksjonspunkter   Leder, Ann-Christin 
4 Informasjon fra kasserer  Kasserer, Sonja 
5 Informasjon og saker fra Driftsstyret  Leder driftsstyret, 

Svein Ivar 
6 Informasjon og saker fra 

Skolemiljøutvalget 
 Representant 

skolemiljøutvalget, 
Grete og Sekine 

7 Informasjon fra Bydels FAU  Representant Bydels 
FAU, Hilde 

8 Orientering ved rektor  Rektor, Geir 
9 Dato for neste FAU møte  Leder, Ann-Christin 
10 Eventuelt  Alle 
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Referat: Skrift merket med RØD farge i teksten er aksjonspunkter med ny oppdatering 
SAK 
NR INNHOLD 

ANSVARLIGE 

1 Godkjenning av innkalling og referat A-C 

2 Vurdering av skriv ang. trygg skolevei (Kjøring til skolen 
og bruk av refleks). Ber alle lese gjennom skriv i forkant 
av møtet. 
Skrivet er vurdert, og funnet ok. Hilde finner kontaktinfo til eier av grusvei 
på Bjørnøy, Geir forhører seg om mulig droppsone der. Når droppsoner 
er på plass inkluderes disse i skrivet. 
FAU vil arrangere en positiv morgenaksjon vha FAUs egen «beintøff» i 
desember (Julbeint). Sekine lager forslag til skriv. Premie til beste klasse.  

A-C 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gjennomgang av aksjonspunkter 
33.  Søknad om midler 
       Lage en oversikt over de forskjellige stedene der FAU kan søke om midler, 
       samt søknadsfrister hos hver enkelt. Svein Ivar jobber med dette.  
       FAU fikk tildelt 60 000 kroner i støtte fra Sandnes Sparebank. Vil bli brukt til    
skateramp. Ingen andre søknader inne andre plasser. 

 
Svein Ivar 

36.  Skateramp 
       Skaterampen i skolegården forfaller. Den er utslitt. Denne er skolens ansvar. 

Den er gitt bort og hentet.  
       Geir og Svein Ivar har sett etter løsning. Det ble opprettet en søknad om 

pengestøtte til Sandnes Sparebank ref. pkt. 33. Søknaden ble innvilget. Det 
er nå satt av 60 000 kroner øremerket til skateramp. 

        Trenger dugnadshjelp fra 7-8 foreldre til montering av ny ramp, samt riving av 
gammel. FAU fikser dette. Forslag til plassering av ny ramp er mellom 
fotballbane og gymsal, utfordring her; Belysning. Skaterampe kommer 
torsdag 14.11.2018. Dugnad førstkommende fredag og/eller lørdag dagtid.  

 
 Geir 
 

23.  Hjertesone 
       Finne ut mer om «Hjertesone» og sette dette på agenda for neste møte 
       Hilde deltar på møte ang. trafikksikkerhet i regi av Trygg Trafikk, invitasjon fra     
       KFU, hvor «Hjertesone» er et av temaene på agendaen.  
       Hilde var på befaring med Park og Vei i Stavanger Kommune og Trygg Trafikk  
       for å få til mulige dropp soner. Dropp sone v/ Austrevigå (overfor Huset) og  
       dropp sone på Bjørnøy. Tilbakemelding var at droppsonen som var påtenkt på 
       Bjørnøy like ved brua over til Roaldsøy (Skadesundet) ikke godkjennes. Den   
       kan skape farlige situasjoner. Det ble sett på en annen løsning på  
       Skadesundveien like ved buss stopp. Avventer svar fra kommunen om veien  
       videre. Skilt og maling til hjertesone kommer fra Trygg trafikk 
       Avventer svar fra Trygg trafikk, vet ikke om de kan sette opp hjertesone på       
kommunal vei.  

 
Hilde 

42. Fartshumper Nordvikveien 
      A-C sjekker med Svein Ivar om søknad om flere/nye fartshumper.  

A-C 

43. Trafikksikkerhetsskriv 
      Det blir sendt ut trafikksikkerhetsskriv til samtlige foreldre, som en påminner 
om trygg skolevei.  

A-C / Alle 

44. Markering av skolevei/skilt 
      Ragnhild undersøker muligheten for å få en tydelig markering av skolevei 
enten via skilting eller ved å male veien. 

Ragnhild 

20. Flaggheising 
      Flaggheising: offentlige bygg er pliktige til å heise flagg på offisielle flaggdager.    
      Satsene for flaggheising er satt av kommunen. Arbeidet utføres av 
skolekorpset, skolen faktureres. Det er ønskelig at kommunen skal faktureres, slik 
som tidligere var normen. Sissel har videresendt til Egil Olsen som skal ta det 
videre inn i kommunen. A-C vært i kontakt med Egil Olsen. Egil har ikke noe med 
det, men skal undersøke videre med andre. 
Ingenting nytt. A-C har videresendt e-post til Geir, skolen må undersøke nærmere. 

 
Geir 
 

11. Kjetilhyttå 
      FAU ønsker å bidra til å bygge opp igjen «Kjetilhyttå». Planen er at det skal   
      benyttes restematerialer som er igjen etter sjøhuset. Ikke behov for  

 
A-C / Geir / Elever 
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SAK 
NR INNHOLD 

 
ANSVARLIG 

   8 
Orientering ved rektor    

1. Økonomi: Ser ut til å gå i null. Blir høyere lønnsutgifter fremover da det er adjunkter 
som går ut, mens det ansettes folk med masterkompetanse.  

Geir 

      byggesøknad. Det er godkjent å få lov til å sette den opp av kommunen. FAU     
må finne en hovedansvarlig for å bygge hytta. 
Arbeidet er i gang mha elever. Ferdigstilles ila vinteren. 
38. Nettvett  
      Temamøte: Nettvett / digital mobbing 
      Grete har fått i stand et foredrag om nettvett / digital mobbing i regi 
av Lende. Det er sendt formell søknad til ressurssenteret. Det har 
kommet tilbakemelding om at Kim Odland stiller som foredragsholder. 
Onsdag 16. Januar. Elever på dagtid og foreldre på kvelden.  

Grete 

40. Lys i skolegården 
Det er kommet opp spørsmål om å sette opp smart-lys på sørsiden av skolen 
  for å gjøre skolegården lettere tilgjengelig på kveldstid /vinterstid. Inger 
undersøker  løsning for smart-lys, men på grunn av økonomi må en vente på 
innkjøp og  montasje. Tilbakemelding fra Stavanger Kommune for å tilrettelegge 
for dette er,at de vil forholde seg til rektor på skolen. 

Inger 

 
 
    
 
 
 
   

41. Organisering av 17.mai 
Det er ytret ønske om nye 17.mai leker. Tenk og kom med tips. Alle barn får 
premie uansett om de klarer leken eller ikke.  
FAU fikser vaktlistene samt info om hva som skal gjøres.  
Foreldre fra 4.og 5.klasse blir ansvarlig for alle aktiviteter. Foreldre fra 7.klasse har 
kafé og loddsalg.  
17.mai komité: Sonja Haslerud  
                         Grete Moksnes Fossan 
                         Inger Egeland 
FAU ble enige om å handle lokalt. 
Komiteen møtes torsdag 17.januar kl 19:00. 

For info 

 4 Informasjon fra kasserer 
• Ingenting nytt formidlet 

Sonja 

  5 Informasjon og saker fra Driftsstyret 
• Ingenting nytt formidlet 

Svein Ivar / Geir 

 6 Informasjon og saker fra Skolemiljøutvalget 
• Ingenting nytt formidlet 

Grete 
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Informasjon fra Bydels FAU 
• Teknolab. 
 
En tidligere farsitter med penger på en teknolabkonto. Hvem skal ha disse? Er det 
interesse for å danne en Bydelsteknolab? Det er i alle fall interesse for å. Fortsette 
teknolab på Roaldsøy. Pengene vil dermed trenges der. Geir sjekker hvilket utstyr 
som faktisk finnes på skolen. 
 
Neste bydels FAU-møte avholdes på Roaldsøy skole.  

 
Sekine/Hilde 
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2. Alle rektorer på spennende studietur til London. Skolebesøk på britiske skoler. De er 
gode på erfaringsutveksling. Hundvåg bydel har en felles planleggingsdag. Kunne 
vært spennende å treffe lærere på tvers av skoler, og jobbe i den retningen.  

3. Reviderer handlingsplanen mot mobbing, opp mot paragraf 9a. Elevens stemme har 
komt tydelig frem. Elevråd har gitt innspill til planen. Publiseres i neste uke. 

4. To er tilbudt stilling. 160% til sammen.  
5. Ferdig med gapahuk i dollevigå, trengs å tømme et gruslass. Trenger dugnadshjelp til 

dette. 3-4 mann med trillebår, et par timer. 
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FAU-møter igjen dette skoleåret 
 
• Tirsdag 19. februar 18:00 – 19:30 
• Tirsdag 9. april 18:00 – 19:30 

 

Leder, A-C 

 
10 

Eventuelt   
Alle 

 
 
 
 


