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Deltakere: Erik Floen (8A), Hilde F. Tunsberg (8B), Siri Lunde (8C), Øystein Vollan (8F), Liv 

Kristine Rud (9A), Siri Aga Lenes (9B), Randi Bergslien (9C), Kjetil Drag (9E), Karen 
Steinsland (9F), Lars Myklatun (9G), Stig Hauso (10A), Henning Helgeland (10B), 
Lars Fosvold (10C), Sonja Kvalvaag (10D), Ellen M. Walvik (10E), Åsmund 
Brattebraaten (10F), Finn Lea (rektor), Bendik Haave (elevråd), Charlotte Nessler 
(elevråd), Sven Torkildsen (ballgruppen), Sveinung Eliassen (driftsstyret) 

Forfall: Øvrige klasser 
Kopi til: Lena Kristensen 
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Sak nr.:  Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
• Begge dokumenter godkjent. Randi Bergslien var utelatt fra deltakerlisten 

i referatet. 

 

2 Ball 
• Clarion hotell har strukket seg veldig langt. Knapt budsjett. Rektor ønsker 

ikke å betale for lærerne. Ballgruppen har sørget for private donasjoner 
for å dekke kostnadene til lærerne (25000). Vurderer å søke om 
«kulturmidler» fra neste år, da Eiganes/Våland mangler «kulturtilbud» til 
ca 570 elever. 

 

3 Informasjonssaker 
• Skolen: 

o Yrkesmesse på 10. trinn. Stands for ulike yrker. Tilsvarende 
messer for 8./9. trinn den 23.1. Frist for søknad til videregående 
er 1.3. Mer informasjon er etterspurt fra foreldrene. Vær obs på at 
«MinID» kommer i posten. Om ikke; kontakt Folkeregisteret. 

o Har fokus på «mobbeapper». 
o Utbyggingen går som planlagt. Bygget er tett. 
o Øvelse for personalgruppen i «skarpe» situasjoner. 
o Periode med mange studenter 
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Sak nr.:  Ansvar 

o Dobling av saker om skolemiljø. Ikke nødvendigvis bare 
negative hendelser. Godt samarbeid med foreldrene. 

o LAN 23.-25.2. Trenger foreldrevakter. FAU-leder sender 
forespørsel til klassene, via FAU-representantene. 

o Prognosene sier ca 220 8. klassinger i 2018-2019. 
• Elevråd 

o Fortsatt stor entusiasme for klasseturer til utlandet. 
o Gode forberedelser til ballet 
o Snapchat Geofilter til ballet 
o 3x500 kr satt av til premiering 

• Driftsstyret 
o Gode resultater på målinger 
o Forslag til kvalitetsplan vedtatt. 
o Brev til kommunen om Cromebook og budsjettet. 
o Søknad fra FAU vedrørende støtte til ballet – forkastet. Fremtidig 

arrangering av ball avhenger av støtte, pga stramme budsjetter. 
• Skolegård 

o Handlings- og økonomiplan; trenger ca 8 millioner for å 
oppgradere til ønsket nivå. Tildelt litt over 4 millioner. 
Byggestart om 2 år. 

o Rektor i dialog med landskapsarkitekt 
o 40000 fra bydelsutvalget til benker. 
o 60000 fra FAU-fondet til Sandnes sparebank. 

4 Økonomi 
• Status 

o I underkant av 4000 kr på bok. Noen forslag til hvordan FAU 
kan få inn noe mer midler: Dugnad, sponsormidler fra bedrifter, 
legge FAU’s kontonummer ut på hjemmesiden for å «lokke 
frem» eventuelle private midler. 

• Søknad fra miljøtjenesten om støtte til Trivselslederne  
o Søknad om kr 6000 innvilget. Støtten innfris ved hjelp av private 

midler. 

 

5 Saker til neste driftsstyremøte 
• Det ble henvist til utsendte sakspapirer 
• DS leder ønsket å fremme en eventueltsak vedørende skoleballet 

 

6 Eventuelt 
• Tilbud sendt til FAU om skolefotografering. Skolen jobber med eget 

opplegg. Rektor fremmer egen sak på senere tidspunkt. 
• Høringssak fra kommunen, sendt via Kommunalt foreldreutvalg. 

o Leder sender forespørsel til FAU-rep og foreldrekontakter, om 
noen er ønsker å gjøre en jobb på vegne av FAU. 

 

 
Neste møte: 12.3.2018 
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 5.3.2018 
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Henning Helgeland 
Leder 
 


