
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 28.11.2022  SANDNES 

 

DELTAKERE 

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

 

 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR    

 

• Etter jul vil 6. trinn gå fra 3 til 2 klasser, som et innsparingstiltak. Det er avholdt egne 

foreldremøter for trinnet. 

• Skolens elevtall vil reduseres med 15 fra og med neste skoleår. 

• I den siste perioden har det vært en del fravær blant de ansatte, fraværet inkluderer både 

korttidsfravær og lengre sykemeldinger. 

• Skolen ønsker at FAU vurderer hvilke arrangementer for 7. trinn som man mener skal være i regi 

av skolen og hvilke som skal arrangeres av FAU. 

• I februar skal de avholdes foreldreforedrag om demokrati og medborgerskap. Foredragene vil 

være felles for 6 skoler, og avholdes i kulturhuset. FAU bør tenke på innhold til foreldremøtet i 

regi av FAU på vårparten – skal dette også inkludere et eget foredrag eller skal det ha annet 

innhold. 

2 INFORMASJON FRA SU/SMU 
 

  

 

• Skolekoret skal opptre på skolegudstjeneste i desember. 

• Fra og med neste år vil SFO for 1. klasse være gratis.  

• Det vil gis en høringsuttalelse til kommunens økonomiplan hvor man uttrykker bekymring ift. 

skolens økonomi. 



 

• 1. trinn ønsker mer belysning på deres uteområde. 

 

3    STATUS KOMITÉER  
  

 

• Åpent hus for våren vil avholdes i uke 11. 

• 17. mai komitéen omfatter Hege, Trude, Tom-Henning og Susan fra FAU for Iglemyr skole. FAU 

for Austrått har leder av komitéen og ansvar for økonomien. Susan koordinerer dato for første 

møte.  

 

4   ANSVAR FOR ARRANGEMENTER   

 

• FAUs rolle i gjennomføring av arrangementer for 7. trinn ble diskutert på møtet. FAU anser både 

nyttårsball og avslutning til å være i skolens regi.  

• FAU har i dag ingen rolle i planleggingen og gjennomføringen av disse arrangementene, utover 

at FAU representanter kan stille som vanlige "foreldrehjelpere" fra de aktuelle klassene ved 

behov. Dette vil da være som forelder på trinnet, og ikke i kraft av rollen som FAU-representant. 

• Dersom en i forbindelse med avslutning i juni velger å legge til en aktivitet utover markering i 

mediateket, som f.eks. grilling, vil dette gjennomføres uten forventet involvering fra skolens 

side. På møtet ble det diskutert om det skal være en aktivitet i tilknytning til markeringen i regi 

av FAU, eller om det klassene selv skal avholde egne avslutninger (i regi av klassekontakter).  

• Under vises tabell med aktiviteter som avholdes i løpet av året, og hvem som står ansvarlig for 

gjennomføringen: 

Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig  

«Hjertesoneaksjonen»  Oktober Skolen, FAU organiserer foreldrehjelpere. 

Åpent hus Oktober og mars/april FAU 

Hei verden! November FAU 

Nyttårsball, 7.trinn November/desember Skolen  

17. mai  Mai FAU 

Avslutning, 7. trinn Juni Skolen (evt. grilling etc. i tilknytning vil være 
i regi av FAU/klassekontakter) 

Foreldremøte Høst/Vår Skolen har ansvar for møte på høsten, og 
FAU for møtet på våren. 

 

5 FORELDREMØTE PÅ VÅREN 
  

 

• Alle FAU-representanter vurderer hva som kan være aktuelt innhold på møtet, enten foredrag 

eller «eget opplegg». En tar en gjennomgang på FAU-møtet i januar. Det må avklares hvem som 

skal ha ansvar for gjennomføring internt i FAU. 

 

6 REKRUTTERING TIL FAU 
  

 

• På møtet ble det diskutert hvordan man kan gjøre det mer attraktivt å være med i FAU. Følgende 

forslag ble spilt inn: 

o Ved deltakelse i FAU blir man fritatt andre oppgaver, som f.eks. at dersom man er med i 

17. mai komitéen skal man ikke delta på post. 



 

o Gi god informasjon til foreldre om hva deltakelse i FAU innebærer, og hvilke muligheter 

man har for medvirkning. En stor del av FAUs oppgave er å arrangere sosiale 

arrangement for elever/foreldre som opplever at settes stor pris på.   

o En bør se på fordeling av oppgaver internt i FAU – bl.a. er Åpent Hus et arrangementet 

over 3 dager som avholdes 2 ganger i året og en bør vurdere om ansvaret for dette kan 

fordeles mellom flere. 

 

7 SFO-KONTAKT 
  

 • Maren blir SFO-kontakt, og tar kontakt med SFO-leder for å opprette dialog. 

 

8 NATTERAVNER/AKTIVITET I BYDELSHUSET 
  

 

• Det er avholdt dialogmøte på bydelshuset. På nyåret skal en starte opp med å gå natteravner en 

kveld i uken (torsdag eller fredag). FAU for ungdomsskoler (Øygard og Høiland) vil være 

representert i natteravnene.  

• Elevrådene på de ulike skolene vil diskutere/gi innspill på hvilke aktiviteter som man ser for seg 

kan avholdes i bydelshuset.   

 
 


