FAU Iglemyr
Møtereferat

21.02.2022

SANDNES

Tilstede:
Susan B. Steinskog
Trond Johnsen
Hege W. Røyneberg
Annelene Pengerud (møteleder)
Monica Magnussen
Lars Andre Kalve
Kjetil Gjerdevik
Ingrid Eek Heldstab
Trude Svanes
Nils Stensrud
Camilla Bø (referent)

DELTAKERE

Fra skolen: May Vold (fungerende rektor)
Ikke til stede:
Lise Landøy, Irmelin Sætre, Rima Kiblawi, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Anette Jordal.
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INFORMASJON FRA REKTOR


Den siste tiden har mye dreid seg om pandemihåndtering med stort fravær hos ansatte og elever.
En har allikevel opprettholdt en akseptabel skolehverdag.



Sist SU‐møte ble utsatt til 28. mars. Resultatet fra elev‐ og foreldreundersøkelser gjennomgås i
møte, og vil presenteres på FAU‐møte i april.



Det skal avholdes skidag for 5.‐7. klasse hvor FAU gir støtte til buss. Faktura sendes direkte til
FAU.



Skidag er i prinsippet gratis, men skikort betales selv. Skolens komite for arrangementet ber FAU
ta stilling til om kjøp av skikort strider mot gratisprinsippet. Penger til skikort har blitt samlet inn
kontant – men skolen undersøker om det kan opprettes egen vipps‐konto for formålet.



Det er ansatt to nye i SFO..



Friminuttsoner er evaluert ‐ og sonene beholdes i de to første friminuttene, men det åpnes opp i
tredje friminutt.



Skolen ønsker at FAU sponser faner for 17. mai, og det foreslås et beløp på mellom 5000 og 7000
kr.
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SOSIAL AKTIVITET I REGI AV FAU


Pga. mange aktiviteter på våren, bl.a. Åpent hus før påske, ser en ikke behov for at FAU
arrangerer en sosial aktivitet som tidligere vurdert.
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17. MAI


Det er avholdt 2 møter i 17. mai komiteen, og neste møte avholdes 14. mars.



17. mai feiringen blir et samarbeid mellom Iglemyr og Austrått skole.



Komiteen har sjekket opp ift. lovverk om lotteri. FAU kan ha lotteri ifbm. 17. mai, men det
kan ikke planlegges for et større overskudd. Overskuddet skal gå til å arrangere neste års
17. mai.

4

5



FAU vil ha ansvar for leker ved skolen og lotteri.



Kasserer fra FAU på Austrått skole tar ansvar for økonomien for FAU i tilknytning til 17. mai.



FAU sponser faner med opptil 1000 kr per fane, totalt 7000 kr. Susan gir beskjed til skolen.

17. MAI ‐ FANER

ØKONOMI/BUDSJETT FAU


FAU har i hovedsak inntekter fra 17. mai og Åpent hus (som går til buss til leirskole for 6. trinn).
Pga. nye lotterilover vil FAUs inntekter reduseres betraktelig. FAU har vanligvis gitt penger til:
Buss til leirskole og skidag, foreldremøte på våren (foredragsholder) og avskjedsgave for 7.
klasse.



Pga. reduksjon av inntekter må FAU vurdere hvordan man kan redusere utgiftene sine. I den
forbindelse ble det spilt inn om støtte til leirskolebuss skal vurderes fra og med neste år.
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Kasserer tar en gjennomgang av budsjett for FAU på neste møte.

FORELDREMØTE I REGI AV FAU


FAU har ansvaret for innhold på vårens foreldremøte. Det foreslås at foreldremøte avholdes 15.
mars.



Pga. koronasituasjon og gode erfaringer fra Austrått skole (med høy deltakelse) ønsker FAU å
avholde møtet digitalt. Møtet kan da også avholdes i samarbeid med Austrått skole, noe som
også vil bidra til å redusere kostnader. Dersom foreldremøte arrangeres i samarbeid med
Austrått skole legges det til grunn et budsjett på 5000 kr til foredrag.



FAU‐leder og evt. nestleder har ansvaret for å arrangere foreldremøtet, og tar dialog med
skolen.



Det foreslås at man neste år legger opp til at FAUs foreldremøte blir en del av komitearbeidet –
og planleggingen dermed settes i gang tidligere.

7 EVENTUELT


Det er usikkert om hva som er status mht. natteravner. FAU ber om at Lise informerer i neste
møte.



Vedtekter til FAU skal revideres. Alle i FAU leser vedtektene til neste møte, og har klare evt.
innspill. Vedtekter finnes her: https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/614‐
iglemyr‐Iglemyr‐FAU‐Vedtekter‐04.02.2019‐b43fd56f‐eb19.pdf.

