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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 17.02.2021. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Digitalt   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere   

Tilstede fra 

FAU: 

Sissel Liebich, Christine Utkilen, Svein Arild Skjæveland, Anne Husevåg, Christian 

Rott, Ståle Berg Lønseth, Marianne Sagen Skadsem og Merete Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole) 

SAK   

2021/02-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Innkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Oppsummering fra SU-møte (Christian)  

• Erfaring fra Stormøtet (Anne/Sissel) 

• Erfaring organisering Parkeringsvakter for neste skoleår (Christine) 

• Satsning «hvordan ferdes i trafikken» med Trygg Trafikk (Christine)  

• Stormøte 2021 (Alle) 

• Foreldreundersøkelsen høsten 2020 (Merete) 

• Neste møte: 14. april – planlegging av eventuell dugnad + 17. mai og  

            besøksdag for 1. klassingene.  (Merete) 

• Annet: tilbakemelding mulighetsstudie og nasjonale prøver 5. klasse 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2021/02-02 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker. 

Vedtak: Intet vedtak fattet 

 

2021/02-03 Skolens tilbakemelding: 

• Korona: Har vært heldig og uten tilfeller hvor man måtte ha stengt. Noen få 

lærere har vært i 2 dagers karantene i forbindelse med test. 

• Har vært i gult + : dvs klassevise kohorter. 

• Fungerer ellers godt.  

• Kompeanseutvikling fungerer digitalt for det meste og mer forenklet enn i 

vanlig situasjon. Dette er et omfattende arbeid. 

• Regnskap 2020 – ble til slutt 94KNOK overskudd på et total budsjett på  

39,294 MNOK. 

Underforbruk er i direkte tilknytning til sykdom hos de ansatte. 

SFO godt i underforbruk. Dette blir ikke igjen i hver enkelt SFO, men går inn i 

det totale budsjettet for SFO i kommunen. 

• Planlegging av neste skoleår i gang. Stillinger til vikariater er ute og 

intervjurunder starter neste uke. 

• De som skal begynne i 1 klasse ser ut til å være 82 elever og tilsvarer 4 klasser. 

Det samme vil være tilfellet for de som skal opp i 2. klasse. Paviljongen gir 

mer flesibilitet for å kunne ta inn så store kull og fordele på 4 klasserom. 

• Tiltakspenger på 1MNOK-  utbedring av toaletter er nesten i havn, bare 2 

toaletter igjen. Etterpå vil bestilling av resterende midler ses på med Sandnes 

Eiendom. 

• Skolen har lagd til isbane. Bra tiltak. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 
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2021/02-04 Oppsummering fra SU-møtene 

Viser til SU- referat og gjennomgang av dette.  

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/02-05 Erfaring fra Stormøtet  (25.11.2020 20:00-21:00) 

Gjennomgang av tilbakemelding. 

Mer enn 100 pålogget samtidig og over 54 % mer enn en i hustanden så på samtidig. 

Gode tilbakemeldinger også ang. forslag til andre tema. Vi ser på fysisk møte for neste 

stormøte, men prøver å streame framover for å kunne treffe flere foresatte samtidig. 

Rektor informere at Sørbø planlegger digitalt stormøte hvor de inviterer andre skoler 

til å delta: «Å være foreldre i koronatid! – er dette interessant å være med på? 

De skal ha FAU-møte 8. mars og vi må komme med tilbakemelding. Fau stiller seg 

positiv til dette initiativet så sant det er mulig å gjennomføre teknisk med så mange 

deltakere. 

Vedtak:Rektor gir positiv tilbakemelding til Sørbø. 

Erfaring fra vårt stormøte: Saken tas til informasjon og erfaring tas med videre. 

 

2021/02-06 Erfaring organisering Parkeringsvakter for neste skoleår 

Har gått veldig fint. Startet best, men har blitt noen frafall etterhvert hvor påminnelser 

har vært nødvendig. Størst trafikale utfordringer ved Welhavens vei/Folkvordveien. 

Erfaring sier at vi burde ha justert fremmøte da skolen hadde glidende inngang litt 

senere enn tidligere. Tas med til neste år, hvis vi er i samme situasjon. 

Har ellers gått fint. 

Intensivbelysning i ovenfornevnte kryss – alt lys er utbedret pga stor bredde, men 

oppleves ikke som godt nok opplyst i fotgjengerfeltet.  

Alle i FAU oppfordres til å gå og se hvordan krysset er og gi tilbakemelding til Svein.  

Utfordring ved snuplass i Solaveien og passe på at det skjer på en god måte. 

Vedtak: Alle går og inspirerer i nevnte kryss og vi gir tilbakemelding til neste 

møte også ang. mulighet for dropsone .  

Alle har stort sett møtt opp og vi ser ikke behov for at de må «melde seg» på 

skolen. Ellers gjennomføres tilsvarende ved neste skoleår.  

 

2021/02-07 

 

Satsning «hvordan ferdes i trafikken» med Trygg Trafikk 

Ny satsning sammen med Trygg Trafikk og skolen/Fau for å fokusere på hvordan ta 

rette valg i trafikken for elevene. Fau anbefaler at innholdet også blir delt med 

foresatte for å kunne støtte opp under innholdet. (inspirasjon blir hentet fra Flinki.no). 

I utgangspunktet er det meningen å starte med 4.-7. klasse, men FAU ønsker at dette 

utvides til alle trinn. 

Vedtak: Saken tas til informasjon. Rektor finner også tilbake regelverket rundt 

påbud/anbefaling for sykling til skolen og informerer FAU-medlemmene . 

 

2021/02-08 

 

Stormøte 2021 

Se utsendt tilbakemelding etter forrige stormøte for nye temaer– vi avventer 

gjennomføring til høsten for å se at situasjonen for å møtes fysisk er tilbake igjen. Ser 

om vi får vært med Sørbø sitt digitale møte nå i våres.  

Vedtak: Ventes med til høsten. 

 

2021/02-09 

 

Foreldreundersøkelsen høsten 2020 

Gjennomgang i møtet. Legges ved i referatet. 

Vedtak: Rektor gir tilbakemelding på hvem som skal tildeles premiene for best 

deltakelse (innkjøp av leker gjøres av skolen og faktura sendes FAU) 

Tas til orientering. Legges ved referat. 
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2021/02-10 

 

Neste møte: 14. april. 

Faste saker + spesifikt: planlegging av eventuell dugnad, organisering av 17. mai 

(FAU sin andel). Hjertesoneplassering, nasjonale prøver og besøksdag for 1. 

klassingene. 

Informasjon gis klassekontakter, da de ofte purrer på detaljer rundt dugnad forut for 

vårt møte. 

Vedtak: Christine informerer klassekontaktene. Saken tas til orientering.  

 

 • Annet 

Mulighetsstudien ble oppretthold i kommunestyret i desember. Det er dermed 

vedtatt at et mulighetsstudie skal gjennomføres for sentrumsskolene i 2021 og 

2022. 

• Nasjonale prøver 5. klasse: utsettes til neste møte. 

 

• Neste dato 2020/2021:  

• Årsmøte med FAU 27.08.2020  (avholdt) 

 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 20. august 2020 (avholdt) 

• Torsdag 24. sept 2020 (avholdt) 

• Onsdag 11. nov 2020 (avholdt) 

• Onsdag 17. feb 2021 (avholdt) 

• Onsdag 14. april 2021 

• Torsdag 10. juni 2021 

I utgangspunktet er tidspunktet satt til 20:00-21:30, men vil bli vurdert fremover. 

FAU-møtene vil også kunne flyttes 

 

 

Merete Fagernes-Turpin 

 
FAU leder ved Stangeland Skole 

Mobil: 95797706 


