FAU Iglemyr
Møtereferat

27.09.2021

SANDNES

Tilstede:
Kjetil Gjerdevik
Rima Kiblawi
Nils Stensrud
Ingrid Eek Heldstab
Trond Johnsen
Lars Andre Kalve
Annelene Pengerud
Monica Magnussen
Hege W. Røyneberg
Lise Landøy
Camilla Bø (referent)

DELTAKERE

Fra skolen: Gisle Helbæk (rektor)
Ikke til stede:
Susan B. Steinskog, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Trude Svanes, May Vold, Anette Jordal, Irmelin
Mortensen.
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INFORMASJON FRA REKTOR
•

Det har vært en god oppstart av skoleåret.

•

Det jobbes med ny læreplan fram mot jul.

•

Skolen deltar i prosjektet «Fra jord til bord», hvor skolen er med i en andelsgård på Vatne.

•

Mediateket ble lånt ut ifbm. svømmestevne i helga. Dette var veldig vellykket.

•

Skolen ønsker at FAU bidrar til å arrangere en «Hjertesone»-aksjon.

•

Det vil avholdes foredrag om «Gleding» i slutten av november, hvor det skal tilrettelegges for
påmelding for foreldre.

•

Det jobbes med å arrangere foreldrekveld for 6.-7. trinn med fokus på vennskap og forebygging
av mobbing.
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•

Neste SMU/SU -møte vil avholdes 4.10.

•

Rektor vil snart gå ut i «utviklingspermisjon».

•

Annelene Pengerud blir nestleder i FAU.

•

Fra sist møte: Lise Landøy er leder, Lars Andre Kalve er kasserer og Camilla Bø er sekretær.

•

Fra sist møte: Rima Kiblawi er SFO – kontakt.

•

Fast møtedag vil være siste mandag i måneden.

•

Neste møter: 25. oktober, 29. november og 31. januar. Det avholdes ikke møte i desember.

VERV I FAU

MØTEPLAN
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17. MAI
•

FAU-representanter for 3. og 4. trinn er med i 17. mai komiteen.

•

Kjetil Gjerdevik tar kontakt Austrått skole og Kleivane skole mht. evt. felles arrangement.

•

Det opplyses om at det er premier fra tidligere (avlysning pga. covid) som kan benyttes i
neste års arrangement.

•

Det har tidligere blitt vurdert muligheten for eget 17. mai tog for Austrått, Kleivane og
Iglemyr. Dette ble diskutert, men er ikke kommet til noen konklusjon. Dette tas opp ved en
senere anledning.
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HJERTESONE - AKSJONEN
•

Det vil avholdes hjertesone-aksjon i uke 42. Aksjonen medfører at man har «vakter» som passer
på/gir en påminnelse om at kjørende bruker definerte «drop-off soner», og ikke kjører helt inn
til skolen ved levering.

•

Det vil være behov for 2 «vakter» hver morgen (en ved hver drop-off sone) i tidsrommet 07:4508:15. Ved gjennomføring av aksjonen vil det være behov for totalt 10 foreldre.

•

1. og 7. trinn blir ansvarlig for aksjonen, dvs. at man har behov for 5 foreldre fra hvert trinn.
FAU-representanter for nevnte trinn videreformidler til klassekontakter.
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TRAFIKKVAKTER
•

Oppstart av ordning med trafikkvakter ved krysning av Austråttveien (v/Torvmyrveien) i
vinterhalvåret ble diskutert.

•

Tidligere har ordningen blitt gjennomført med 7. – klassinger, men dette er blitt frarådet av
Trygg Trafikk. Dersom ordningen skal gjeninnføres skal foreldre være trafikkvakter.

•

Sak tas opp igjen på neste FAU-møte i oktober.

•

Planlegging av «Hei Verden» er i gang, og skal avholdes i begynnelsen av november. FAU-
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representanter for 1. trinn har kontakt med skolen mtp. gjennomføring av arrangementet.
•

Innsamlingen skal gå til et prosjekt i Zambia. Representanter fra Hei Verden vil informere mer
om prosjektet på skolen.

•

Det ble diskutert hvordan en skulle gjennomføre arrangementet mtp. «betaling». Man kom frem
til at man skal ha betaling på «kioskvarer», samt salg av kunst. Kunsten tas ikke med hjem
samme kveld, men henger igjen til neste dag.

•

Betaling skal skje via vipps.

•

Det ble opplyst om at SFO ikke har tilstrekkelig bemanning, og at det jobbes med dette.
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•

Bemanningssituasjonen ble diskutert i møtet, og FAU er bekymret for om SFO har tilstrekkelige
ressurser mtp. oppfølging av elever. SFO-kontakt i FAU tar kontakt med SFO-leder for å sjekke
«trendtall» for SFO mht. antall voksne per elever.

•

Det opplyses også om at foreldre opplever at det er dårlig kommunikasjon mellom SFO og
foreldre.

9 ANNET
•

En har tidligere vurdert muligheten for at klasser med ny klassesammensetning skal ha en form
for teambuilding som «Trolljegeren». Lise Landøy sjekker status/info med tidligere FAU-leder.

•

Muligheten for at FAU kan arrangere «kinodag» ifbm. jul for klassene ble tatt opp. Lise Landøy
sjekker pris, samt sjekker med rektor om dette kan være aktuelt.

•

Det ble spilt inn ønske om mer svømming i undervisningen. Temaet ble ikke ytterligere diskutert.

