
Referat fra møte 09.02.2023 

Til stede: Ikke gjennomgått 

 

Saksnummer Sak 

Sak 1/23 Godkjenning innkalling og referat. 
 

Sak 2/23 Informasjon ved rektor og avdelingsleder for mellomtrinnet 
 

- Gjennomgang av elevundersøkelsen. Svarprosenten var 62,7% blant 
foreldrene og 96% blant elevene. Skolen scorer jevnt over høyt, selv om 
resultatene varierer mellom klassene. «Medskapning» har vært et 
sentralt satsningsmål for skolen, både på individ-, klasse- og skolenivå. 
Liten diskusjon rundt hvordan man kan få opp svarprosenten blant 
foreldrene. Klassekontaktene i hver klasse er invitert inn av kontaktlærer 
for å jobbe med undersøkelsen (gjennomføre «kvalitetskrysset»). 

- Ny skolestruktur: Administrasjonen har anbefalt å beholde Stangeland 
skole (4 sentrumsskoler). Tidspunkt for oppstart for B28-skole er uklart. 

- Trones var praksisskole for første gang. Positiv erfaring med dette. 
- Det er flere pågående rekrutteringer. 
- Økonomien ser god ut, ikke umiddelbar fare for kutt. 
- Det er utfordringer med å nå skolen per telefon. Det er informasjon om 

dette på nettsidene til skolen med et mobilnummer man kan nå skolen 
på. 

- Skolerute for 2023/2024 er ferdig. Blir lagt ut på hjemmesiden relativt 
snarlig. 

- Det har vært lekkasjer på skolen. Dette er meldt til Sandnes Eiendom og 
blir håndtert. 

- Tilbakemelding til skolen fra FAU om dårlig akustikk i klasserommene. 
Rektor tar dette videre. 

- Skolen jobber fortsatt for å få til svømmeopplæring for dette skoleårets 
3. trinn. 

- Spørsmål om parkeringsstriper på parkeringsplassen på FA. Dette er 
meldt videre fra skolen og skal fikses. 

 

Sak 3/23 IKT informerer om foreldreforedrag 
 

- Går for tre foredrag fra Barnevakten. Et for lærerne på dagtid og to andre 
foredragsholdere som holder sine respektive foredrag for hhv. 
småtrinnet og mellomtrinnet. Foredraget blir avholdt digitalt i hvert 
klasserom. Skjer i uke 12. Potensielle kapasitetsutfordringer på nettet, 
men dette testes ut i forkant. 

 

Sak 4/23 Komitéene 
 

- Ikke gjennomgått 
 

Sak 5/23 Eventuelt 
 

- Trafikk FA – Ikke gjennomgått 
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