
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 07.11.2022  SANDNES 

 

DELTAKERE 

Tilstede: 
Tom-Henning Strøm Andreassen 
Hege Lutsi 
Hanne Grødem Knutsen 
Monica Magnussen 
Susan B. Steinskog 
Irmelin Sætre 
Kjetil Frøyland 
Kaisa Ingilæ 
Øystein Holmen 
Annelene Pengerud (møteleder) 
Trude Svanes  
Emma Løvås 
Camilla Bø (referent) 
 
Fra skolen: Gisle Helbæk 
 
Ikke til stede:  
Mari Rostrup Skogøy, Karianne Larsen, Birgitte Gilje Eikrem, Bjørn Jakob Wikøren, Trude Svanes , Maren 
Hognestad Sunde. 
 

 

 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR    

 

• Under «Hei Verden!» ble det samlet inn 34 000 kr, som tilsvarer ca. 100 kr per elev. Det var 

mange folk på arrangementet, og en har fått positive tilbakemeldinger. 

• Skolen har mindre ressurser/dårligere økonomi enn tidligere. Dette medfører bl.a. det vurderes å 

redusere antall klasser på enkelte av trinnene.  

• På 4. trinn slutter en av lærerne til jul, og denne stillingen vil ikke erstattes. Skolen overholder 

lærernormen for alle trinnene.   

• Det avholdes læringsmiljøundersøkelse hvor det er en generell del for alle trinnene, samt en egen 

for 3. trinn. 

• Ved gjennomføring av hjertesoneaksjonen har en fått gode tilbakemeldinger om god avlevering. 

Aksjonen ble også godt organisert, og det stilte foreldre hver dag.  

2 OPPFØLGINGSPUNKT – SKIDAG 5.-6- TRINN 
 

  

 

• FAU har ikke midler til å dekke buss til skidagen for 5. og 6. trinn. Dette har skolen heller ikke 

penger til, og skidag er heller ikke en lovpålagt del av undervisningen. 

• Skolen vil vurdere eventuelle muligheter for å kunne dekke/bidra til skidagen når det settes opp 

nytt budsjett på nyåret – og vil da gi nærmere tilbakemelding til FAU. 

   

 



 

3    INNSPILL – TIDSPUNKT FOR UTVIKLINGSSAMTALER   

 

• Det har kommet innspill til FAU om en kunne diskutere/gi innspill til hvilke føringer som bør 

gjelde for tidspunkt for gjennomføring av utviklingssamtaler, da det for noen foreldre kan være 

vanskelig/ikke mulig å delta på disse innenfor vanlig arbeidstid. 

• Representanter i FAU er av den oppfatning av at dagens praksis for gjennomføring av 

utviklingssamtaler fungerer greit for de aller fleste. Selvfølgelig vil det være noen som vil ha 

utfordringer med å møte til samtale innenfor vanlig arbeidstid, men vi tenker da at det naturlige 

vil være at den enkelte prøver å bytte med andre eller tar kontakt med lærer. Skolen oppfordres 

til å være tydeligere på dette ved innkalling til utviklingssamtaler. Den enkelte lærer bør også 

være imøtekommende dersom noen tar kontakt ved behov for endret tidspunkt. Dersom dette 

ikke er tilfelle, er dette noe som må tas direkte med skolen (rektor).  

 

4   ØKONOMI/STATUS FAU   

 

• Åpent Hus genererte et overskudd på ca. 5-6000 kr.  

• Informasjon i Brønnøysundregisteret er oppdatert. Dette må følges opp regelmessig. 

• Det jobbes med å få på plass bankkort på FAUs konto slik at representanter ikke må legge ut selv 

ved nødvendige innkjøp til arrangementer. En ser også på mulighetene for en vipps-konto. 

• FAU har konto hos Storcash – det arbeides med å få kundekort. I tillegg er vi fakturakunde hos 

Emballasjekameratene. 

• FAU disponerer en konto for natteravnene hvor det er 15 000,-.  

• Overskudd fra 17. mai overføres til egen konto, da pengene kun kan benyttes ifbm. 17. mai 

arrangement.   

5 EVALUERING ÅPENT HUS 
  

 

• Tilbakemelding fra skolen er at det var fint og ryddig etter arrangementet. 

• Ved gjennomføring av siste Åpent Hus var det noe støy/ufin oppførsel. Det er viktig at man 

gjennomgår retningslinjer for foreldrevakter i forkant. En vil også evaluere tilbudet for de eldste 

før neste Åpent Hus, og en vil gjerne ha innspill fra elevrådet for hva som kunne vært aktuelle 

aktiviteter. 

• Det er kommet tilbakemeldinger om litt lite kake og for få premier til bingoen på siste dag av 

Åpent Hus. 

• Det er ikke avklart hvilken uke neste Åpent Hus skal avholdes. 

 

6 EVALUERING HEI VERDEN 
  

 

• En har fått gode tilbakemeldinger på gjennomføring av Hei verden. 

• Det er kommet innspill om at det gjerne kunne blitt bedre kommunisert hva pengene som samles 

inn skal gå til. Dette ble ulikt kommunisert i de ulike kafeene/trinnene. En kunne gjerne åpnet 

arrangementet med informasjon om aksjonen.  



 

• Det var flere som ikke hadde fått med seg informasjonen om at skolekoret skulle opptre. Dette 

kan gjerne kommuniseres bedre i invitasjonen.  

 

7 SFO-KONTAKT 
  

 

• En representant fra 2. trinn skal være SFO-kontakt, og dette er enda ikke valgt. Maren og Camilla 

blir enige om hvem som skal ta denne oppgaven.  

• SFO-kontakten tar kontakt med leder av SFO og opprette dialog. 

 

8 NATTERAVN 
  

 

• Natteravnene ønsker at 1-2 representanter fra FAU Iglemyr er med å organisere/er del av 

natteravnene. En ønsker også representanter fra FAU for andre skoler i området.  

• Flere av representantene i FAU mener at FAU bør ha en fast representant i natteravnene. Trude 

og Øystein blir med i neste møte vedr. oppstart av natteravnene for å få mer informasjon om hva 

oppgaven skal innebære – da dette er definert. Møtet avholdes 24. november.  

 

9 EVENTUELT 
  

 

• Det er vanskelig å få tilstrekkelig antall representanter i FAU Iglemyr ved hvert skoleår. En vil 

derfor å vurdere hvordan vervet kan gjøres mer attraktivt, eventuelt om det er noe som kan 

gjøres i forhold til kommunikasjon/informasjon om vervet/FAU.  

 


