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FAU møte nr. 3 -  18.02.2020, skoleåret 19/20 - Roaldsøy 
Skole 
 
 
Dato for møtet: 18. Februar 2020 
Sted: Roaldsøy Skole, Møterommet 
Møteleder: Ann-Christin Johnsen 
Referent: Marianne Gimre Kristensen 
 
Tilstede: Mariann Lunde Gunnerød (1. kl) 

Marianne Gimre Kristensen (2.kl) 
Hildegunn Albrethson (3.kl.) 
Andre Nilsen (3. kl) 
Ann-Christin Johnsen (4.kl.) 
Kjerstin Stahl Holgersen (5.kl) 
Kristin Haraldsen (6. kl) 
 Inger Egeland (6.kl) 
Hilde Frick (7. kl.) 
Trine Nilsen (7.kl) 
Geir Olsen (rektor) 
 

Meldt fravær:                  Elise Sesilie Aske Aanes (1. kl)  
Ragnhild Arnestad Mønnes (2.kl) 
Camilla Pettersen (4. kl) 
John Arild Gundersen (5, kl) 

 
 

FAU Representanter 2019/2020 

kl Navn Mobil Email 

1 Mariann Lunde Gunnerød 92010406 mariann.lunde.gunnerod@stavangerskolen.no 
1 Elise Sesilie Aske Aanes (vara) 91755203 elise.sesilie.aske.aanes@stavangerskolen.no 
2 Marianne Gimre Kristensen 

(Sekretær) 
97623268 mgimre@gmail.com 

2 Ragnhild Arnestad Mønnes 
(vara) 

91316932 monness@gmail.com 

3 Hildegunn Albrethson (SMU) 98235002 hildegunn.albrethson@lyse.net 
3 Andrè Nilsen 48146981 andre.nilsen1@gmail.com 
4 Ann-Christin Johnsen 

(FAU-leder) 
94279180 annchristinjohnsen@gmail.com 

4 Camilla Pettersen (vara) 41370023 fredagsfrida@gmail.com 
5 John Arild Gundersen (Kasserer)  johnarild@me.com 
5 Kjerstin Holgersen (Vara) 92024160 Kjerstin.holgersen@gmail.com 
6 Inger Egeland (Nestleder) 93240650 inger@stingconsulting.no 
6 Kristin Haraldsen (vara) 48990683 keharaldsen@yahoo.com 
7 Hilde Frick (Bydels FAU) 90642627 hi-frick@online.no 
7 Trine Nilsen (vara) 95295544 trine.nilsen@dovregruppen.com 

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

 
 

Sak nr. Sak Kommentar Ansvarlig 
1 Godkjenning av innkalling og referat  Leder, Ann-Christin 
2 Gjennomgang av aksjonspunkter   Leder, Ann-Christin 
3 17.mai   
4 Informasjon fra kasserer   
5 Informasjon og saker fra 

Samarbeidsutvalget 
 Rektor, Geir 

6 Informasjon og saker fra 
Skolemiljøutvalget 

 Rektor, Geir 

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 godkjent A-C 

2 
 Gjennomgang av aksjonspunkter 
 47. Trehytta 

Sigve har stått for bygging av denne. Han har gjort en kjempejobb! Fortjener blomster, 
heder og ære. Kanskje elevene på 4. trinn kan lage takkekort til han, evt alle elevene 
da alle klasser har sin dag de bruker hytta? Kan Camilla ta seg av dette? A-C sender 
henne en forespørsel om dette.  

Alle 
(Camilla?) 

 48. Hinderløype/tau løype. 
Det undersøkes mulighet for å få satt opp en hinderløype – tau løype i nærhet til 
trehytta  
 
Får ikke støtte fra kommunen til å bygge denne. FAU ønsker å undersøke om det er 
andre instanser man kan søke om støtte til å få bygget denne.  

 

 49. Undersøke/søke om midler til håndballbane og/eller hinderløype/tauløype 
FAU ønsker å undersøke om det er instanser man kan søke om støtte til håndballbane 
(mål og mykt dekke) i skolegården, og/eller hinderløype/tauløype. 

 

 50. Melde VOF 
Søppelbilen tømmer søppel i Nordvikvegen mandag morgen. FAU melder inn til VOF at 
dette ikke er ønskelig mellom 07:30 - 08:15. 

A-C 

3 17.mai 
Første møte i 17.mai komiteen er førstkommende torsdag 20.02. Elise, Andreas og 
Inger møtes.  
 
Tips om å sette opp noen private vipps-kontoer til bruk på 17. mai. Fordeler: Dersom 
FAUs vipps blir overbelastet kan man likevel vippse, alle husker å betale, sparer 2%.  
 
Mariann melder seg som leder for aktiviteter. Mangler leder for rydding før og etter. 
Forslag om at en fra 5.trinn stiller som dette, evt dele det mellom de to rep.  

 

4 Informasjon fra kasserer 
 Ingenting nytt 

 

5 

Informasjon og saker fra Samarbeidsutvalget 
Opplæringen av hva utvalgets oppgaver og mandat skal være er i gang. Det ser ut til å 
bli mange av de samme oppgavene som driftstyret hadde, i litt nye rammer. 
Hovedforskjellen er nok at SU ikke har anledning til å foreta vedtak. SU er underlagt 
rektor. Totalt skal det være 9 medlemmer i SU, og slik er fordelingen: 

● 2 rep. - undervisningspersonale 
● 1 rep. - andre ansatte 
● 2 rep. - foresatte (FAU-leder og nestleder) 
● 2 rep. - kommunen - hvorav rektor er den éne 
● 2 rep. - elevene (7. klassingene i elevrådet) 

I tillegg har vi fått tildelt 1 politisk representant (Olaug Pedersen, og Pål Erik 
Johannesen er hennes vara). Første møte blir antagelig i mars/april. 
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6 
Informasjon og saker fra Skolemiljøutvalget 
● Ingen nye møter siden sist 

 

 

7 

Informasjon fra Bydels FAU 
Fra skolene; Skeie og Hundvåg synes det har gått fint med økt trafikk.  
 
Det ble stilt spm rundt lagring av data og chromebook.  
CB er i utgangspunktet tryggere enn iPad. Nå sitter alle på separate kontoer og 
har separate pålogg. Beholder samme bruker fra 1. til 10. klasse. Alt lagres i 
google sin sky-løsning. Foreløpig helt stengt for 3.parts innstallasjoner på CB. 
 

 
Hilde 

8 

Orientering ved rektor  
113 elever per 6.2. Ventet 20 nye elever skoleåret 2020/2021. Sender ut 17 stk 
fra 7.trinn..  
 
Økonomi: Elevsats 54 000,- per elev.  
 
Gikk ca 100 000,- i overskudd i fjor - bruker de på årets budsjett. Ingen kutt. 
Budsjettet er økt litt, som blir spist opp av lønnsøkninger.  
 
Ped innhold: Fagfornyelse, LK 2020, iverksettes fra august ‘20. Kort 
oppsummert; Færre kompetansemål. Mer rom for å gå i dybde, elevene skal 
utforske, samarbeidsprosjekter, alle fag skal oppleves som relevante.  
Nye, tverrfaglige tema: 

- folkehelse og livsmestring 
- demokrati og medborgerskap 
- bærekraft 

De skal gå igjen i alle fagene.  
 
Alle skoler i Stavanger har nå fått utlevert CB, men ikke nødvendigvis alle 
elever.  
 
Beslutning fra politikere om at CB ikke skal deles ut til bruk hjemme fra 1. til 4. 
klasse. Men skolene kan bruke det på skolen. Dette for at elevene ikke skal 
være ansvarlige for den.  
 
Bemanning: 3 lærere på videreutdanning..  
 
Bemanning på SFO: Avdelingsleder og leder SFO sykemeldt. Jobber nå 40%. 
Alan fungerende leder. Kommunikasjon med hjemmene foregår nå på e-post og 
per tlf, fordi kommunen har stoppet bruk av myKid. 
 

Geir 
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Nybeint: Samtlige klasser har vært veldig gode til å bruke beina. Alle får 
belønning: Småtrinn-kino og mellomtrinns-kino i belønning. Popcorn og saft.  

 
9 

Dato for kommende FAU-møter 
- Tirsdag 21.april 18:00 - 19:30 A-C 

 
10 

Eventuelt  
● Forslag fra Hilde: Trafikkvakter; Ha en trafikkvakt-ansvarlig i FAU, som 

får vakter på plass et par-tre ganger ila året. Ikke nødvendigvis vakter fra 
FAU - men bruke andre foreldre? 

● Halloween evaluering: Mye hjelp, gikk fort å rydde opp og rydde ned. 
Godt oppmøte. Det blir halloweenfeiring neste år også. Forslag om å 
lage et rom med litt mer skummelt inntrykk for de eldste. Alternativt ha 
fast inngangsbillett, så kan barna gjøre alt de vil når de er inne. 

  
Alle 

  
 
 
 
 


