
Program:

1. Velkommen. 

2. Stangeland skole 2022. Rektor orienterer.

3. Presentasjon av ledelsen og kontaktlærer ved rektor.

4. Gjennomgang av FAU’s aktiviteter 2022/2023.
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. Valg av representanter til FAU.

FORELDRERÅDSMØTE(FAU) ONSDAG 31. AUGUST 2022



Status

536 elever

70 ansatte

Innkjøp av lærebøker



Skolens oppdrag

Visjon: “Læring for alle”  

1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem

2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på

arbeidet eller prestasjonen

3. Elevene skal ha råd om hvordan de kan forbedre seg

4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å 

vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling



Foreldremedvirkning

• Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, 

samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret.

• I skolen foregår det både læring, sosial og personlig utvikling.

• Alle kjenner sine barn svært godt, og lærere trenger denne 

kunnskapen om barnet

• Samarbeid mellom hjem og skole er svært viktig i dag, fordi barn 

tilbringer stadig mer av sin oppvekst i pedagogiske insititusjoner

• Foreldre er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i 

skolen



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
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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 (2022 erstattes med 
Trygg Trafikk Flinki program)

▪ Stormøte

▪ Dugnad på skolen – årlig i mai

▪ 17. mai 

▪ Organisering av parkeringsvakter

▪ Info fra FAU:

▪ Web-sidene 

▪ Facebook sider

▪ Innlegg til Sandnesposten, 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:



Omkamp

Vakt i regi av Sandes Ulf ifm anleggsvei 
for Østerhus arena

Konkrete saker
1. Manglende økonomi for oppmaling av gangfelt

Oppmaling skjer nå hvert år

Stenging av Solaveien for tett 
bomring → avbøtende tiltak

Nedsenkede lys over gangfelt

Mangel på spesialrom siden 2014. 

Mangel på minimum 1600m2 ifht 
Sandnes egne arealmormer

og atter omkamp

Omkamp

Fau-leder fant miljørettet helsevern rapport med 6 avvik, ringte alle partier i utvalg 

for oppvekst og fikk det opp på den politiske agenda. 

Korona midler fra forrige regjering settes av til Stangeland skole.

SU, hvor et delaktig og engasjert elevråd, prioriterer midlene.



Omkamp
1. Manglende økonomi for oppmaling av gangfelt

Oppmaling skjer nå hvert år

Stenging av Solaveien for tett 
bomring → avbøtende tiltak

Nedsenkede lys over gangfelt



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.

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

forberedes og innspill fra foreldre behandles samt 
faste punkter

Onsdag 24. 
august

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

Onsdag 31. 
august

FAU-møte FAU Møte i FAU styret (se mer informasjon for møtet 24. 
aug).

Onsdag 21. 
sept.

Stormøte FAU Utsatt stormøte pga sykdom vår-22. 
Følelsesregulering og sosial kompetanse hos barn

Onsdag 28. 
sept

Sikkerhetsdag
en/
Trafikkaksjon

FAU/Trygg 
Trafikk

Trygg Trafikk sin Flinki-løype blir åpnet elevene fra 5.-
7. trinn.
Trygg Trafikk stiller med Gunn Rita Dahle, reparatører, 
ekstra sykler og premier. Mer info kommer.

September

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

Uke 42

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 3. 
nov

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 2a 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 9. nov

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

Uke 46

Gjenbruksdag FAU Denne dagen arrangeres det gjenbruksdag i gymsalen Onsdag 23. 
nov

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

Uke 47

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

Uke 48

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

Uke 49

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

Uke 50

Aktivitet Arrangør Informasjon Tidspunkt
Parkeringsvakt FAU Fau holder parkeringsvakt fra 07:45-08:15 på anviste 

plasser
Uke 51

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

Uke 1

Parkeringsvakt FAU Foreldre i klasse 3d 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).

Onsdag 15. 
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).

Onsdag 20. 
april

Dugnad FAU Alle foresatte og elever bidrar til å skolegården vårklar Onsdag 10. 
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

Fredag 2. juni

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

Onsdag 7. juni

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

Siste skoledag



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 avdelingsleder kontor for refleksvest og 
anvisning av plass for vakt





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?



Org. nummer: 929441109

Inngående saldo bank 66 536     

Kiosk Gjenbruksdag 2 450        

Midler fra Sandnes Kommune 30 000      

Kreditrenter 35             

Inntekt dugnad og 17. mai leker 11 190      

Sum inntekter 43 675      

Gebyr 15             

Utlegg Blomster 360           

Utlegg Dugnad 3 616        

Utlegg 17. mai gavekort og dirigent 2 578        

Innkjøp av premier til 17. mai 2 500        

Innkjøp Sandnes Pro-Service bord benk til uteområdet 8 700        

Sum kostnader 17 769      

Årets overskudd/(underskudd) 25 906      

Utgående saldo bank 92 442     

Regnskap FAU Stangeland skole (01.08.2021-31.07.2022) Org. nummer: 929441109

Bilagsnr. Dato Tekst

Debet 

(inntekt)

Kredit 

(kostnad) Saldo

Saldo pr. 31.07.21 (3250.30.31832) 66 536,42

1 22.11.21 17.11.21 Inntekt kiosk Gjenbruksdag 2 450,00

2 23.12.21 Midler fra Sandnes kommune 30 000,00

3 31.12.21 Kredittrenter 35,00

4 05.05.22 Utlegg blomster til Merete 360,00

5 12.05.22 Veksel til dugnad 4 000,00

6 16.05.22 Utlegg dugnad 12.05.22 3 616,40

7 16.05.22 Utlegg 6 gavekort til 17 mai 2 278,00

8 18.05.22 Utlegg til ekstra dirigent 300,00

9 31.05.22 Gebyr (nettgiro/automat) 3,00

10 31.05.22 Gebyr (nettgiro/automat) 9,00

11 31.05.22 Faktura fra Fønix - 17. mai leker 2 500,00

12 27.06.22 Innskudd kontanter og veksel dugnad og 17 mai 7 470,00

13 27.06.22 Innskudd VIPPS dugnad og 17 mai 7 720,00

14 30.06.22 Faktura Pro-service for bord benk 8 700,00

15 30.06.22 Gebyr (nettgiro/automat) 3,00

Saldo pr. 31.07.22 (3250.30.31832) 92 442,02

SUM 47 675,00 21 769,40 92 442,02

Kassadagbok FAU Stangeland skole  (01.08.2021-31.07.2022)

Regnskapet FAU Stangeland skole

Midler fra områdeutvalget sentrum Sandnes: alle fakturaene er ikke mottatt. Utestående ca. 25.000

Stormøtet utsatt fra mars til september pga sykdom. Utestående 8.000

Premie leker ved foreldreundersøkelsen. Utestående ca. 3.000

Budsjett baserer seg på aktivitetsplan og prioriteringer satt av FAU-medlemmene. 



Valg av representanter til FAU 2022-2023

Innstilte kandidater som FAU-representanter 2022-2023:

Forslag til vedtak 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak 2: Årsmøtet gir valgte FAU-representanter myndighet 
til å ta inn nye medlemmer for skoleåret 2022-2023



Abonner på Stangeland Skoles hjemmesider 

for referat og all annen informasjon: 

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

Vil du engasjere deg?

Kontaktinformasjon på skolens 
hjemmesider

Ta kontakt:

mereteft@yahoo.no

95 79 77 06

FB: FAU ved Stangeland Skole

https://www.minskole.no/soma-stangeland
mailto:mereteft@yahoo.no

