
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 29.11.2021  SANDNES 

 

DELTAKERE 

Tilstede: 
Lise Landøy (leder) 
Susan B. Steinskog 
Trond Johnsen 
Hege W. Røyneberg 
Annelene Pengerud 
Monica Magnussen 
Lars Andre Kalve 
Irmelin Sætre 
Nils Stensrud 
Camilla Bø (referent) 
 
Fra skolen: May Vold (fungerende rektor) 
 
Ikke til stede:  
Kjetil Gjerdevik, Rima Kiblawi, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Trude Svanes, Anette Jordal,  Ingrid 
Eek Heldstab.   
 

 

 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR   

 

• Foreldremøte om «Gleding» ble avholdt samme dag som FAU-møtet, 29.11.2021. Det var 130 stk 

som meldte seg på, og det ble derfor kun avholdt et foredrag. 

• «Hei Verden» har blitt avholdt siden sist møte, og det ble samlet inn ca. 33 000 kr. Dette er lavere 

enn tidligere, men dette er også naturlig da elevtallet er betraktelig redusert siden sist avholdte 

aksjon. 

• Det er ansatt to nye lærere, og sannsynligvis vil en av disse begynne i januar, og en til sommeren.  

• Ift. Koronasituasjonen følger skolen de retningslinjer som gjelder ellers i samfunnet. Det har ikke 

vært større utbrudd, og skolen har fått hurtigtester til utdeling. Ved koronatilfeller på skolen vil 

smittesporing i Sandnes kommune ha ansvar for informasjon til nærkontakter osv.   

• Foreldreundersøkelsen er utsendt, og foreløpig svarprosent er ca. 51 %, noe som er betraktelig 

lavere enn målet. Det vil sendes ut påminnelse i løpet av helgen. Klassen med høyest svarprosent 

vil premieres med pizza. Skolen lurer på om premie kan sponses av FAU.   

• Det er avholdt nasjonale prøver, i tillegg til foreldreundersøkelse og elevundersøkelser. Resultater 

fra disse vil gjennomgås i møtet i januar.   

• Siden sist FAU-møte er det avholdt møte i SU. Referat fra møtet er utlagt på skolens hjemmeside.  

• Skolen har behov for nye 17. mai faner til hvert trinn, og vil gjerne at FAU bidrar med midler til 

dette.  

• Skolen har i det siste oppgradert noen av klasserommene med nye tavler/prosjektorer, samt 

malt.  

• Det vil avholdes evalueringsmøte mellom representanter for Iglemyr og Sandved skole for å 

evaluere hvordan høstens ordning har fungert.   



 

 
 

2 FRIMINUTTSONER 
  

 

• Iht. tilbakemeldinger fra elevrådet oppleves friminuttsoner som en unødvendig «innskrenking 

av frihet».  

• I desember vil skolen løses opp sonene i siste friminutt – og en evaluerer hvordan dette har 

fungert etter jul, samt gjøres en vurdering på om det skal åpnes opp mer.   

   

3 KINODAG   

 

• En har fått tilbud på leie av kinosal fra Odeon, og dette vil bli langt dyrere enn antatt. Det vil 

derfor ikke arrangeres kinodag for elevene i regi av FAU – men FAU ønsker i stedet å legge 

til for en annen sosial aktivitet våren 2022.   

 

4 17. MAI 
  

 

• Det er avholdt møte mellom Austrått og Kleivane skole vedr. rutiner for 17. mai, og det vil 

avholdes nytt møte med mer konkret planlegging i januar. Kleivane skole vil i løpet av 

januar bestemme seg for om de vil delta på felles opplegg sammen med Austrått og Iglemyr 

skole. 

• Vanligvis har FAU ansvar for loddsalg og korpset for kiosk på 17. mai. Pga. nytt regelverk for 

lotteri kan FAU ikke ha overskudd ved loddsalg. Løsning for dette må sees på i videre 

planlegging.  

• Representanter fra FAU i 17. mai komiteen tar kontakt med May Vold vedr. evt. sponsing av 

faner. 

• Det ble gitt innspill om man kunne ha et bærekraftperspektiv mht. premier på 17. mai. Da 

med hensyn til behov for antall premier og type. 17. mai – komiteen tar med seg innspillet i 

videre planlegging.   

 

5    FORELDREMØTE I FEBRUAR   

 

• FAU er ansvarlig for innhold i foreldremøtet som avholdes i februar.  

• I den forbindelse ønsker man å få innspill fra foreldre hvilke/hvilket tema som kan være aktuelle 

for møtet. Tenker f.eks. at innspill kan hentes inn via Transponder.  

 

6    NATTERAVNER   

 
• Det er opprettet Spondgruppe for natteravnene. Lise Landøy og Lars Andre Kalve blir ansvarlige 

for natteravnene fra FAU sin side, hvor Lise er ansvarlig for koordinering av Spondgruppe.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7   EVALURERING «HEI VERDEN»   

 

• Fått generelle tilbakemeldinger på at arrangementet var vellykket.  

• Det er blitt gitt innspill på at Spøkelsestunnelen ble noe «overfylt/hektisk», litt for liten kafe for 

1. trinnet, det var flere foreldre enn det var behov, samt at roller som vandrende vakt ble 

definert. 

• Representanter fra FAU er ansvarlige for «Hei Verden» lager et evalueringsskriv vedr. 

arrangementer og sender til skolen v/May Vold.   

 

8   EVENTUELT    

 

• Det skal settes opp et budsjett for FAU i løpet av januar 2022. 

• FAU ønsker i utgangspunktet ikke å «sponse» premie ifbm. foreldreundersøkelsen – da dette 

ikke er noe elevene kan påvirke selv. Men er positive til å bidra til andre typer premieringer som 

f.eks. ved «beintøft – aksjonen».  

 


