FAU Iglemyr
Møtereferat

25.10.2021

SANDNES

Tilstede:
Kjetil Gjerdevik
Rima Kiblawi
Nils Steinsund (møteleder)
Lars Andre Kalve
Irmelin Sætre
Trond Johnsen
Monica Magnussen
Hege W. Røyneberg
Susan B. Steinskog
Camilla Bø (referent)

DELTAKERE

Fra skolen: May Vold (fungerende rektor)
Ikke til stede:
Lise Landøy, Annelene Pengerud, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Trude Svanes, Anette Jordal, Ingrid
Eek Heldstab.
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INFORMASJON FRA REKTOR


May Vold er fungerende rektor frem til Gisle Helbæk kommer tilbake fra utviklingspermisjon
(vinterferie 2022).



Tilbake til normalsituasjon ift COVID



Det jobbes med å ansette nye lærere, og det er lyst ut stillinger. Det skal også lyses ut ny stilling
tilknyttet SFO.



Det vil sendes ut foreldreundersøkelse i løpet av november via SMS. Svarprosent har tidligere
ligget rundt 60 %, og man ønsker at denne økes. Skolen ønsker innspill fra FAU med forslag om
hvordan en kan få til dette. Svarfrist settes til 6. desember. FAU kommenterer at påminnelser i
alle kanaler, spesielt SMS – med enkel link til svar kan vere fordelaktig.



Det har blitt avholdt foreldrekveld om «Nettvett» for 6. og 7. trinn, hvor det i etterkant var en
foreldrediskusjon om retningslinjer. FAU legger fram forslag om at det lages en oppsummering av
diskusjonen, og at dette gjøres tilgjengelig/sendes ut til foreldre på trinnene. 12O foreldre var
invitert, ca 90 var påmeldt, noen færre møtte.



Hjertesoneaksjonen ble avholdt i oktober. Ønsket kjøremønster ser ut til å ha blitt godt etablert.
Skolen vil også starte en egen Beintøft-aksjon for Iglemyr skole fra 1. november frem til jul.
Elevane vil få mulighet til å ønske seg premie for innsats.



FAU ønsker å invitere alle elever på skolen på kino før jul. Lise Landøy tar kontakt med May Vold
for å se om dette kan være mulig å få til, og evt. sette dato.



Skolen har nettopp fått på plass nytt rom for å fremme digitale ferdigheter, inkludert koding og
enkel robotikk. Dette er utstyrt og vil brukes av flere skoler i nærheten.



Det er ønskelig å legge ut liste over FAU-representanter på skolens nettsider. Nils Steinsund
sender over liste til Dorthe Basbøll/May Vold.
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Referater fra FAU-møter sendes til Dorthe Basbøll for utleggelse på skolens nettsider.

EVALUERING ÅPENT HUS


Generelt sett gikk arrangementet veldig bra med høy deltakelse. Alle som skulle bidra i
arrangementet møtte også opp.



Det var noe kommunikasjonssvikt som medførte at man manglet en del kake/bakst den ene
dagen. Man oppfordrer til at en sender ut påminnelse til foreldre som skal bidra til
arrangementer får en påminnelse om dette noen dager før.



Innkjøp og logistikk ifbm. arrangementet gikk bra.



Det ble foreslått at man kan utarbeide en instruks for de som er på kjøkkenet – slik at man
f.eks. kan unngå at det lages veldig mye varm mat på en gang.
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Under arrangement er det viktig å låse av rom som ikke skal være åpne.



Resultat fra kiosksalg vil være klart til neste møte.



Avholdes 4. november, og klassekontakter har fått nødvendig informasjon om hvilke bidrag

HEI VERDEN

som trengs fra hver klasse. Det vil bes om bekreftelse fra klassekontakter innen 29.10 om at
man har fått de nødvendige ressursene.
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17. MAI


Kjetil Gjerdevik har tatt kontakt med Austrått skole og Kleivane skole, og det vil avholdes
felles møte med representanter fra de ulike skolene den 8. november.
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NATTERAVNENE


Det er kommet innspill fra natteravnene om at man har behov for flere foreldre som kan bidra.
FAU vil oppfordre foreldre som ønsker/har mulighet til å være med til å ta kontakt med
natteravnene (evt. via Spondgruppe eller Facebookside). Eksisterende spond-gruppe «Natteravn
Austrått» på https://group.spond.com/JVBXO bør aktiveres.



FAU vil ta kontakt med Øygard og Høyland skole for å invitere foreldre til natteravnene.



FAU har mottatt tall for ressurser (antall årsverk fordelt på antall plasser) for SFO. FAU er

6 EVENTUELT - SFO

bekymret for situasjonen. Rima Kiblawi avtaler møte mellom FAU og SFO.


Det meldes om at det er nødvendig med bedre kommunikasjon mellom SFO og foreldre, samt at
Transponder for SFO ikke fungerer for alle. FAU vil be om tydelig kommunisert kontaktinfo.



Det gis også innspill om at det er ønskelig at man ved ferier sender ut opplegg/aktiviteter på SFO
før eller sammen med at man skal gi beskjed hvilke dager barnet skal være på SFO.

7 EVENTUELT - REGNSKAP


Kasserer ønsker at man avklarer hvor lenge man plikter å oppbevare regnskap for SFO. Det ble
avklart at dette er 5 år.

