FAU Iglemyr
Møtereferat

30.05.2022

SANDNES

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

DELTAKERE

Fra skolen: Gisle Helbæk (rektor)
Ikke til stede:
Lise Landøy, Kjetil Gjerdevik, Irmelin Sætre, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Anette Jordal , Rima
Kiblawi.

1

INFORMASJON FRA REKTOR
•

Kort gjennomgang av resultatvurdering 2021 av rektor.
o

Tallene viser et bedre resultat for 5.-7. trinn, enn 1.-4. trinn. Dette er i tråd med
tidligere års trender, men man er usikker på hvorfor dette er tilfelle.

o

Undersøkelsen viser relativt høye mobbetall. Skolen har fokus på dette, og fokuserer på
forebyggende arbeid. Det gjennomføres ukentlige trivselsundersøkelser for 5. – 7. trinn.

o

Skolen har hatt og har en målsetning om lavest mulig andel elever på laveste
mestringsnivå på lesing. Vurderingen viser positive tall mht. dette området.

•

Foreldremøte i regi av FAU arrangeres 31. mai. Ca. 37 % av foresatte har takket ja til møtet – som
er lavere andel en ønsket.

2

ORIENTERINGSSAKER
•

Ingen innmeldte saker i sist SU/SMU møte.

•

Det settes opp årshjul/aktivitetsliste for FAU til neste FAU-møte i august. Sekretær er ansvarlig
for dette.

•

Sekretær reviderer vedtekter til FAU iht. det som ble gjennomgått på møtet innen nytt FAU-møte
i august.

•

Kasserer informerer kontaktpersoner i natteravn om at FAU disponerer en konto for
natteravnene.

3 EVALUERING 17. MAI 2019
•

Gjennomføring av årets 17.mai evalueres i eget møte den 6. juni.

•

Foreløpige innspill til gjennomføring omfatter bl.a. informasjon /kommunikasjon til foresatte og
ansvarlige for gjennomføringen, samt rutiner/evt. definere ansvar for foresatte som deltar i 17.
mai toget.

4 GJENNOMFØRING AV FAU-MØTE I AUGUST
•

I første FAU-møte for skoleåret 2022/23 i august ønsker man å arrangere «stormøte» hvor alle
FAU-representanter (også vara) og klassekontakter er invitert.

•

I møtet vil det gjennomføres erfaringsoverføring fra tidligere klassekontakter til nye ved Ingrid.
Trude lager/oppdaterer eksisterende årshjul for klassekontakter til møtet.

•
5

I møtet skal det avtales fast møtetidspunkt for året.

AVSLUTNING 7. TRINN
•

FAU kan bidra med midler til grilling/mat (5000,-). En har sjekket pris på Kongeparken, men dette
ble dessverre for dyrt da prisene har steget betraktelig de senere årene.

•

Det har vært planlagt to avslutninger for 7.trinn. Lars Andre og Annelene tar kontakt med
klassekontakter for å se om det er hensiktsmessig at disse slås sammen.

6

FAU-REPRESENTANTER/VERV
•

Nødvendige nye representanter til FAU er planlagt valgt på foreldremøte.

•

Annelene fortsetter som leder neste år, og Camilla som sekretær. På møtet i august må det
velges nestleder og kasserer.

7

EVENTUELT
•

5. trinn ønsker å ha en «løpeaksjon» for Ukraina etter sommeren. FAU er positiv til dette så fremt
aksjonen arrangeres i regi av skolen.

•

Det har kommet innspill fra elevrådet om at man ønsker å gjeninnføre fruktordning. Denne ble
tidligere stoppet av skolen pga. for mye administrasjon knyttet til ordningen. FAU har
utgangspunktet ingen spesielle føringer mht. om man skal gjeninnføre ordningen. Det ble gitt
innspill om at man evt. kan innføre «fruktfriminutt» i første friminutt hvor elevene kan spise
medbrakt frukt/grønnsak.

•

UiS har kontaktet skolen mtp. å være med i forsknings-/prøveprosjektet «We Teach» hvor
foreldre som ønsker kan være med på å teste læringsverktøy mht. å øke barns motivasjon for
læring. FAU er positivt til deltakelse i prosjektet.

•

Med bakgrunn i avisoppslag vedr. «farlige» sykkelstativ – ønsker FAU en tilbakemelding fra
rektor/skolen på om man har sett på stativene på skolen og om noen tiltak evt. må/skal
gjennomføres.

