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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

FAU: Astrid Nodland, Åsne Bakke , Birgitte Eikrem, Helene Høgåsen , Helge Line Aasland ,
Tone Madland, Kate Sveinsvoll, Nils Steinsund , Bente Fag, Kaisa Ingilæ, Magne Fosse,
01/18
Kristian Nyborg Johansen, Christian Asserson, Anette Jordal, Cristina Wilberg, Henning Olsen

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
N/A

Møtedato

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Saksliste:

Iglemyr skole, personalrommet
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Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Informasjon fra rektor:
-

-

-

-

-

2.

Hei Verden er sentralt nå. Hele uka med den 22. november går
med til dette og knytte det opp mot læreplanmål. 40-årsjubileet
blir markert ved historisk utstilling i mediateket.
Foreldreundersøkelsen kommer snart. FAU har vært involvert i
utforming av spørsmål. Ønsker høyest mulig svarprosent på
foreldreundersøkelsen, og FAU anmodes om å bidra til dette.
Trivselsundersøkelse starter som forsøk på 5. trinn. Forslag om
hver 14. dag. Enkle spørsmål om hvordan de har det på skolen.
Publiseres gjennom classroom. Kan hjelpe til å fange opp elever
som ikke har det bra på skolen. Prøves ut. Det er viktig å gjøre
elevene oppmerksom på at svarene deres behandles
konfidensielt av de voksne. Skolen tydeliggjør hvem som har
tilgang på svar og hva som er grunnen til å gjøre en slik
undersøkelse.
Skolen har lyst ut tre lærerstillinger (fra 1. januar). En lærer
slutter på 2. trinn.
Skolen skriver flere aktivitetsplaner i forhold til paragraf 9a.
Jobber med å få gode system for å følge opp tiltakene. Lav terskel
for å skrive aktivitetsplan.
7. trinn skal på leirskole mot slutten av måneden. Jobbes med
forberedelse til den.

Informasjon om Økonomiplan:
På vegne av KFU. Hadde et møte i forrige uke. 25 av 29 skoler møtte opp.
Rådmannens forslag er ute til høring. Frist 25. november.
Lite penger og stram kommuneøkonomi. 350 mill lavere inntekt enn
kommuner vi kan sammenligne oss med (de ti største kommunene).
Effektivisering på 10 mill per år. Bruker nesten 1 mrd på skole i Sandnes.
21% av hele budsjettet til kommunen går til skole. Største andelen til
skole av de 10 største kommunene, likevel minst sum per. elev.
Bemanning: Lærernormen er isolert sett positivt tiltak, men Sandnes
kommune virker å se på dette litt som ei tvangstrøye.
Punkter fra KFU:
Fra 85000 kr til 80 000 kr pr. elev. KFU stiller spørsmål med hvorfor.
Planlagt bygging av to skoler, men ingen budsjett for administrative
stillinger.

Rektor
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Innføring av lærernorm medfører reduksjon av andre yrkesgrupper.
Totalt sett kan det bli færre voksne. Ber om at endringer i bemanning
spesifiseres.
Behovet for spesialundervisning i kommunen har økt fra 6,3 til 7%. Når
lærernormen gjør at mer penger går til lønn av nye lærere, vil førre
penger kunne gå til spesialundervisning.
Digitale læreverktøy:
13000 digitale enheter. Kun et årsverk knyttet til å jobbe med dette. Får
skolene penger til de IKT- stillingene som de bruker?
Svømmeopplæring: Kapasiteten er sprengt. Kommer Iglemyr
svømmehall. Men der blir kapasiteten sprengt med en gang. Hva gjør
man med det?
Angående Iglemyr skole (ved rektor):
Behov for oppgradering på det eldste bygget. Læremiddelpakker: Går av
driftsbudsjettet, som utgjør en ganske liten del av hele budsjettet.
Spesialundervisning: 23 elever. Har vært ganske stabilt siste årene, til
tross for elevtallsøkning.
Pedagoger: 37. To av disse holder på med PPU.
Grunnet lærernormen vil andre stillinger kunne reduseres i skolen, som
miljøterapeuter og assistenter, som det også er behov for i skolen. Vi må
prøve å synliggjøre dette for politikerne.
Noen av de øremerkede midlene er flyttet fra andre midler, f.eks. tidlig
innsats. Funksjonsstillinger tas ut fra det som skal dekke lærernormen.
Svømmeundervisning og gym: Begynner å bli trangt.
Til SU:
FAU mener at SU i tillegg bør sende ut en høringsuttalelse.
3.

Oppsummering Åpent hus:
Funket veldig bra. Nesten alle vakter møtte, kaker ble levert. Kjører på
videre neste gang. Overskuddet ble 12 239,40 kr. Har blitt litt populært
hos noen å handle på Prix i stedet. Kan gjøre elevene bevisst på at det da
ikke går inn penger til buss til leirskole. Bussen koster 20 000 kr, og
trinnet skal på leirskole.

4.

Hei verden
Kafe: Et klasserom med kafe på hvert trinn. Trengs foresatte til å stå i
disse, bake og rydde opp etterpå. Vi må sende beskjed til
klassekontaktene. FAU må ha kasse med vekslepenger.
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Hei verden-kontakt sender ut informasjon til klassekontaktene om dette.
5.

Mangler vara-klassekontakter i 5b, 5c og 7b og FAU-vara på og 6.
trinn
FAU-reptresentanter for 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn tar ansvar for å
finne en måte å få inn manglende kontakter på.
Christian Asserson går inn som FAU-vara for 5. trinn.
Vara klassekontakt 5b: Kristine Robberstad. 7b: Hanne Mærli.
1b; Kathrine Wasbø er klassekontakt. Klassen er foreløpig uten vara.

De øvrige plassene må FAU for trinnene gi tilbakemelding på.

6.

Oppvekstmiljø/oppvekstforum: Mange ulike grupper. Skal møtes på ny i
november og komme med forslag til hva de kan gjøre. F.eks.
-

forebygging/sosiale tiltak/fritidsklubb
ryktespredning
holdningsskapende arbeid

Politiet: Finnes ikke en gjengaktivitet, fordi det ikke er en organisert
enhet. Dette er grupper med ungdom som har havnet litt utenfor og som
finner sammen. Aktiviteten har blitt kraftig redusert den siste tiden. Kan
skyldes flere faktorer, både dårligere vær og at politiet har vært veldig
synlige.
Uansett viktig å ta tak i dette tidlig. Voksne bør være på, men samtidig
ikke omtale dette som “gjeng” o.l. Ring til Sandnes politi dersom dere ser
noe eller hører rykter om f.eks.slåssing. Informer også gjerne skolene.
Kan også være lurt å følge litt med på sosiale medier. Starter ofte med
tullekonflikter her.
FAU må jobbe med dette på den riktige måten og få tilbakemeldinger.
Hva skal vi som FAU bidra med? Kommer mer konkret informasjon etter
neste møte i oppvekstforumet (dette møtet er 28. november). Finnes
ressursperson i Sandnes kommune, f.eks. Varhaug.
Meld inn ting til neste FAU-møte dersom det er konkrete ting du ønsker å
diskutere neste FAU-møte.

