
Program:

1. Velkommen. 

2. Stangeland skole 2021. Rektor orienterer.

3. Presentasjon av ledelsen og kontaktlærer ved rektor.

4. Gjennomgang av FAU’s aktiviteter 2021/2022.
1. Hva er FAU, hvorfor involvere seg, samarbeid FAU og foreldrene/foresatte
2. Faste aktiviteter og tiltak
3. Parkering og trafikkavvikling ved skolen

5. Gjennomgang av regnskapet.

6. Kontaktliste FAU.

7. Nye foreldre til FAU 2021/2022.

FORELDRERÅDSMØTE(FAU) TORSDAG 31. AUGUST 2021



FAU STANGELAND SKOLE

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

• Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av 
skolens foreldreråd.

• Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er 
foreldrestemmen overfor skolen.

• FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre 
og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 
godt.



Hvorfor involvere oss?

Foreldrerelasjonen til skolen er viktig for 
barnas resultat og situasjonen på skolen.
Bevisst arbeid med denne relasjonen kan 
bedre skolesituasjonen for flere elever. 

(Professor i pedagogikk: Peder Haug 2003).



Samarbeidet FAU og foreldrene/foresatte

• Klassekontakter:
- er bindeledd mellom foreldregruppa og skolen
- er talspersoner for foreldregruppa i klassen  

• FAU hovedkontakt:
- en av klassekontaktene i klassen skal være hovedkontaktperson  for 
FAU og skolen
- sikrer kommunikasjon fra FAU til alle foresatte og sørger for 
nødvendig informasjon blir formidlet til FAU



1a

1b

1c
.....

2a

……..

Klassekontakter

Skolen

Klassekontakter:
- er bindeledd mellom foreldregruppa og skolen
- er talspersoner for foreldregruppa i klassen  



Foreldrerådet

Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU )1a

1b

1c
........

2a

……..

Klassekontakter
FAU 

hovedkontakt



Foreldrerådet

Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU )1a

1b

1c
.......

2a

……..

Klassekontakter
FAU 

hovedkontakt

Skolen



Faste aktiviteter for FAU
▪ FAU representert i organer som 

▪ Skolemiljøutvalget (SU)

▪ Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

▪ Faste aktiviteter:

▪ «Gjenbruksdag» – bytte/kjøpe/selge utstyr

▪ Sikkerhetsuka – årlig i oktober

▪ Stormøte

▪ Dugnad på skolen – årlig i mai

▪ 17. mai 

▪ Organisering av parkeringsvakter

▪ Info fra FAU:

▪ Web-sidene 

▪ Facebook sider

▪ Innlegg til Stangelandsposten, Aftenbladet og NRK



Aktiviteter og tiltak

▪ Innspill på tiltak som kan 

trygge skoleveien

▪ Bidra til å sikre en helhetlig 

og god skole for alle

▪ Være foreldrenes stemme 

inn mot skolens ledelse

▪ Forebygge mobbing

▪ Skolens uteområde

▪ Skoleøkonomien i Sandnes

FAU har engasjert seg i flere saker gjennom årene. 

De fleste sakene handler om:



Aktivitetskalender

Vil bli lagt ut på hjemmesidene

I tillegg tilkommer egne aktiviteter klassevis slik som høst/julefest, julelunsj/julefrokost, juleverksted, påskelunsj, sommeravslutning mm. Endringer kan forekomme. Smittevernsregler vil være avgjørende for gjennomføring.

Aktivitet Arrangør Informasjon Tidspunkt
FAU-møte FAU Møte i FAU styret hvor de nærmeste aktivitetene 

forberedes og innspill fra foreldre behandles samt 
faste punkter

Torsdag 26. 
august

Introduksjonsmøte Skolen/FAU Introduksjonsmøte for alle foresatte med informasjon 
fra skolen og FAU

Tirsdag 31. 
august

Dugnad FAU Alle foresatte og elever bidrar til å gjøre skolegården 
fin igjen og sørge for sosial samling som ble avlyst i 
mai 2020 og 2021 grunnet smittevern.

Onsdag 22. 
sept.

FAU-møte FAU Møte i FAU styret (se mer informasjon for møtet 26. 
aug).

Torsdag 23. 
sept.

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 1a holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 42

Sikkerhetsdagen FAU Barn fra 5.-7. trinn kan ta med seg sykkel og få den 
vurdert av et sykkelsenter. Trygg trafikk og politiet 
medvirker. Andre trinn har fokus på trafikksikkerheten

Torsdag 
21.okt

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 1b holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 43

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 1c holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 44

HEI-verden Skolen Se eget skriv fra skolen for arbeidsoppgaver på hvert 
trinn

Torsdag 4. 
nov

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 1d holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 45

FAU-møte FAU Møte i FAU styret (se mer informasjon for møtet 26. 
aug).

Onsdag 10. 
nov

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 2a holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 46

Gjenbruksdag FAU Denne dagen arrangeres det gjenbruksdag i gymsalen Onsdag 17. 
nov

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 2b holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 47

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 2c holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 48

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 2d holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 49

Aktivitet Arrangør Informasjon Tidspunkt
Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 3a holder parkeringsvakt fra 07:45-

08:15 på anviste plasser
Uke 50

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 3b holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 1

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 3c holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 2

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 4a holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 3

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 4b holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 4

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 4c holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 5

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 5a holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 6

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 5b holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 7

FAU-møte FAU Møte i FAU styret (se mer informasjon for møtet 26. 
aug).

Torsdag 17. 
feb

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 5c holder parkeringsvakt fra 07:45-
08:15 på anviste plasser

Uke 8

Stormøte FAU Eget tema-møte. Tema vil komme på et senere tidspunkt Februar/mars

FAU-møte FAU Møte i FAU styret (se mer informasjon for møtet 26. 
aug).

Torsdag 21. 
april

Dugnad FAU Alle foresatte og elever bidrar til å skolegården vårklar Torsdag 12. 
mai

17. mai aktivitet 
etter toget

Skolekorpset/FAU Skolekorpset arrangerer i hovedsak lekene i 
skolegården. FAU arrangerer leker for de minste nederst 
i skolegården. Foreldre til barn på 1. trinnet har ansvar 
for å bemanne postene 

17. mai

Infomøte foresatte 
1. klasse

Skolen/FAU Introduksjonsmøte for alle foresatte for 1 klasse med 
oppstart til høsten. Informasjon fra skolen og FAU

Tirsdag 24. 
mai

FAU-møte FAU Møte i FAU styret (se mer informasjon for møtet 26. 
aug).

Torsdag 9. juni

Skoleavslutning Skolen Avslutning i Giskehallen for hele skolen hvor foresatte er 
invitert

23. juni



Trafikksikkerhetsdagen

• FAU Arrangerer sykkelaksjon for 5.-7. trinn

• Sykler og hjelmer blir kontrollert

• Trygg Trafikk, sykkelsenter og politi deltar

• Andre klassetrinn har fokus på trafikksikkerheten den uken
(Hvordan ferdes trygt i trafikken i samarbeid med Trygg Trafikk)



Stormøte

• Temaet for Stormøtene har tidligere vært skjult mobbing, nettvett, 
matematikk i grunnskolen, styrking av selvfølelse hos elever, gleding, 
overgrep mot barn, barnepraten.

• Stormøtet arrangeres normalt en kveld i løpet av vintermånedene.



Dugnad

• FAU arrangerer dugnaden

• Alle foresatte/foreldre og elever får tildelt områder for 
dugnadsarbeidet

• 5. klasse stiller for kafédriften med kakebakst

• FAU stiller med saft, kaffe, pølser mm

• Fortjeneste på kafédriften går til å finansiere lekeutstyr til elevene



17. mai
Hovedsakelig er det korpset som har arrangementet i skolegården etter toget.

FAU arrangerer leker for de minste nederst i skolegården – balansere en potet på skje, sykle på 
trehjulssykkel og spikerhamring. Etter tre aktiviteter kan deltakeren kjøpe en premie.

• Lekene holder åpent fra ca. 1215-1345 (åpner etter talene)

• Foreldre til barn på 1. trinnet har ansvar for å bemanne postene (16 foresatte totalt)
• 4 poster med 2 foreldre pr. post.

• 2 skift – 45 minutter pr. skift

• FAU-kontakt på 1. trinnet lager en ‘’vaktliste’’ med navn, telefonnummer og klokkeslett for 
de som stiller på dugnaden. FAU-kontakten kan avklare med klassekontaktene på 1. trinnet.

• FAU ordner og rigger til premier, plakater, sykler, skjeer, poteter, stubbe, spiker og hamrer. 
Foresatte hjelper FAU med å rydde opp.



Parkering og trafikkavvikling ved skolen

• Parkeringvakt starter uken etter høstferien fram til vinterferien

• Hver klasse fra 1a til 5c har hver sin uke

• Det skal stå to vakter hver dag fra kl.07:45-08:15

• Klassekontaktene sender vaktliste til FAU

• Hver vakt møter opp på inspektørens kontor for refleksvest og 
anvisning av plass for vakt – kan bli endringer grunnet 
smittevernsregler





IKKE PARKER HER !

Du skaper farlige situasjoner for barn som går til skolen.

DO NOT PARK HERE !

It creates danger for children walking to school.





Trygg skolevei?



Bilagsnr. Dato Tekst

Debet 

(inntekt)

Kredit 

(kostnad) Saldo

Saldo pr. 31.07.20 (3250.30.31832) 76 256,42

1 24.08.20 Utlegg rekvisita Mulighetsstudie (bet. til Merete Turpin) 250,00

2 09.12.20 Leker til elevene (bet. til Stangelend skole) 2 250,00

3 09.12.20 Faktura fra Barnepraten Med Bjørkås - FAU møte 5 000,00

4 31.12.20 Gebyr (nettgiro/automat) 6,00

5 31.12.20 Kredittrenter 38,00

6 12.05.21 Utlegg 4 stk gavekort 17. mai 1 252,00

7 18.05.21 Utlegg 17. mai gave til Stangeland skolekorps 1 000,00

Saldo pr. 31.07.21 (3250.30.31832) 66 536,42

SUM 38,00 9 758,00 66 536,42

Kassadagbok FAU Stangeland skole  (01.08.2020-31.07.2021)

Regnskapet FAU Stangeland skole

Inngående saldo bank 76 256    

Kreditrenter 38            

Sum inntekter 38            

Gebyr 6              

Utlegg Mulighetsstudie 250          

Utlegg leker til elevene 2 250       

Utlegg Fau møte - Barnepraten 5 000       

Utlegg 17. mai gavekort 1 252       

Utlegg 17. mai gave Stangeland skolekorps 1 000       

Sum kostnader 9 758       

Årets overskudd/(underskudd) 9 720-       

Utgående saldo bank 66 536    

Regnskap FAU Stangeland skole (01.08.2020-31.07.2021)



Kontaktpersoner for FAU 2020-2021
Abonner på Stangeland Skoles hjemmesider 

for referat og all annen informasjon: 

https://www.minskole.no/soma-stangeland

Kontaktperson FAU representant Kontaktdetaljer Hovedoppgave i FAU
Leder Merete Fagernes-

Turpin
mereteft@yahoo.no
Tlf.: 957 977 06

FAU leder,  Facebook 
(FB), nettsiden

Medlem Christine Utkilen christineut@hotmail.com
Tlf.: 95884151

Trafikksikkerhetstiltak, 
Parkeringsvaktordning 
og Dugnad

Medlem Sissel Liebich sissell@msn.com
Tlf.: 465 33 313

Gjenbruksdagen, 
Stormøte, FB.

Medlem Marianne S Skandsen marianne.skandsen@lyse.net
Tlf.: 975 36 997

Regnskap

Medlem Christian Rott chrott@gmail.com
Tlf.: 926 01 106

Sykkelsikkerhetsdagen, 
SU.

Medlem Svein Arild 
Skjæveland

sas@online.no
Tlf.: 911 50 550

Risiko og smittevern

Medlem Ståle Berge Lønseth stale@lonseth.net
Tlf.: 915 65 450

17. mai, innkjøp 
Dugnad

Medlem Brit-Helen Jacobsen brit_helenjacobsen@icloud.com

Tlf.: 480 63 186
Sykkelsikkerhetsdagen

Medlem Siri Vihovde Selvåg siri.v.selvaag@outlook.com
Tlf: 476 52 601

Regnskap
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Vil du engasjere deg?

Kontaktinformasjon på skolens hjemmesider

Ta kontakt:

mereteft@yahoo.no

95 79 77 06

FB: FAU ved Stangeland Skole

mailto:mereteft@yahoo.no

