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FAU møte nr. 3 -  19.02.2019, skoleåret 18/19 - Roaldsøy Skole 
 
 
Dato for møtet:  19. Februar 2019 
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.) 
Kjerstin Stahl Holgersen (4.kl) 

                                      Svein Ivar Førland (Driftsstyret) 
Inger Egeland (5.kl) 
Hilde Frick (6.kl.) 
Grete Moksnes Fossan (7.kl) 
Sonja Haslerud (7.kl.) 
Geir Olsen (rektor) 

                                      
Meldt fravær:                 Ragnhild Arnestad Mønnes (1.kl) 
                                      Ivar Saga Trane (2.kl) 

Camilla Pettersen (3.kl.) 
Rytis Saskevicius (4.kl) 
Inge Jonassen (5.kl) 
Trine Nilsen (6.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 Gjennomgang av aksjonspunkter   Leder, Ann-Christin 
3 Informasjon fra kasserer  Kasserer, Sonja 
4 Informasjon og saker fra Driftsstyret  Leder driftsstyret, 

Svein Ivar 
5 Informasjon og saker fra 

Skolemiljøutvalget 
 Representant 

skolemiljøutvalget, 
Grete og Sekine 

6 Informasjon fra Bydels FAU  Representant Bydels 
FAU, Hilde 

7 Orientering ved rektor  Rektor, Geir 
8 Dato for neste FAU møte  Leder, Ann-Christin 
9 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennomgang av aksjonspunkter 
11. Kjetilhyttå 
Alan og Geir har satt i gang. Det henger et rammeverk klart, men fortsetter med hytta til 
våren. Vil kunne lekes med denne våren. 

 
Geir/Elever 

23.  Hjertesone 
Vi får Hjertesone. Én droppsone vis á vis Huset på Roaldsøy, busstopp i Austrevigå, og 
én ved busstopp langs veien på Bjørnøy. På begge steder kommer det grønne skilt ila 
februar. Hilde utformer positivt inforskriv om hjertesone, FAU tar også en morgenvakt 
med informasjon når sonene er på plass.FAU ønsker markering i selve veien, særlig 
siden det ikke er noen busslomme å slippe av ungene i. Kommunen har vært negativ til 
dette, men Hilde tar en ny runde på dette. 

 
Hilde 

33.  Søknad om midler 
Har søkt 17.mai komiteen i Stavanger kommune om 3000,-.  

Sonja 

36.  Skateramp 
Rampene ble satt sammen av foreldre fra 1.klasse. De gjorde en formidabel jobb i flere 
timer. Takk for hjelpen! Plasseringen ble gjort av Geir og vaktmester. Rampene brukes 
både med og uten brett/sparkesykkel, dog ikke helt sesongen for de enda.  

 
 Geir 
 

38. Nettvett  
Positivt tiltak, gode tilbakemeldinger fra unger og voksne. Nettvett og kildekritikk har 
vært videre fokusområde på skolen. Foreldremøte med dialogduker vil bli lagt til 2.-3.-
Klasse hvor ulike tema rundt bruk av nett tas opp. 

Grete 

40. Lys i skolegården 
Lys ble montert i januar av byggdrift, Stavanger kommune. Det er nå lys mot 
håndballbanen, ned mot snarvei bak småtrinnsbygget, fra kortsiden av gymsal og ut 
mot fotballbane/ramper og på langside av småtrinnsbygget ut mot fotballbanen. 
Fasadebelysningen er også endret en del. 

Inger 

41. Organisering av 17.mai 
17.mai komiteen har avholdt to møter siden sist. Det er gjort et godt arbeid som øvrig 
FAU ble orientert om. Aktivitetsplanen er ferdig utfylt og klar til å sendes ut. 
Innkjøpsliste er klar. Grete, Sonja og Inger kjøper inn. Trine ansvarlig for rydding før og 
etter-kategorien. Rytis ansvarlig for aktivitets-kategorien. Sekine ansvarlig for kake, 
pølse(…)-kategorien. De ansvarlige vil ha et møte med 17.maikomiteen ca 1 uke før 
17.mai om hva som ligger i ansvarsrollen. Videre info fås neste FAU-møte i april.  

Grete/Sonja/I
nger 

44. Markering av skolevei/skilt 
Kommunen er ikke villig til å male veien. 

Ragnhild/Hild
e 

45. Ergonomisk veiledning ift iPad-bruk 
Nytt aksjonspunkt som følges opp frem mot, og på neste møte. 

Sekine 

3 
Informasjon fra kasserer 
 3556,- på konto etter litt bruk i sammenheng med «Julbeint». 3000,- i 17.mai-midler 
ventes inn. 

Sonja 

4 Informasjon og saker fra Driftsstyret 
Ingenting nytt formidlet 

Svein Ivar / 
Geir 

5 

Informasjon og saker fra Skolemiljøutvalget 
• Elevundersøkelsene og foreldreundersøkelsen ble gjennomgått. De viser god score 

på omsorg og det å bli sett. Mindre bra på elevmedvirkning og medvurdering. 
Elevene ønsker både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Etter prøver og store 
innleveringer, fremføringer. Elevene kom med forslag til arbeidsmåter. 

• Elevene ønsker å oftere plukke søppel både i skolegård og på Øyane.  
• Elevene peker også på problemer med å dele garderobe med barnehager og 

barnehageansatte. En situasjon som oppstår når de bruker bassenger på samme 
tid som elevene har gym. 

Grete 
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SAK NR INNHOLD 
 
ANSVARLIG 

6 

Informasjon fra Bydels FAU 
• Pengene fra tidligere far vil trenges til teknolab. Geir sjekker hvilket utstyr som 

faktisk finnes på skolen. 
• Otus har vært foreldredrevet, nå ønsker skolene å ta over dette arrangementet.  
• Info fra de andre skolene viste misnøye med ufaglært vikarbruk. Hos oss brukes 

Geir, Kristin og Sverre som vikar, alle faglærte. 

 
Sekine/Hilde 

7 

Orientering ved rektor    

1. Økonomi: Gikk med et ørlite overskudd, får dette med til neste år. Budsjettet er 
veldig likt som 2018. Drøyt 10 mill. 

2. Geir skal ha utviklingspermisjon i 4 mnd til høsten. Dybdelæring, mobbing, IKT, 
ulike skolebesøk og selvutvikling. Kristin blir Geirs stedfortreder. Henter muligens 
inn en ekstra SFO-leder. 

3. Lenden på småtrinnet 
4. Nye lærere på stortrinnet, Therese og Njård. 
5. Oppdatert handlingsplan mot mobbing i bydelen. 

Geir 

 
8 

FAU-møter igjen dette skoleåret 
• Tirsdag 9. april 18:00 – 19:30 

Leder, A-C 

 
9 

Eventuelt  
Ble ikke tid til Ragnhilds sak om ergonomisk veiledning ift iPad-bruk. Er opprettet som 
aksjonspunkt nr 45. 

 
Alle 

 
 
 
 


