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REFERAT FAU/SU/SMU Malangseidet skole
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Til stede:
Wenche Heimly (kommunens representant) meldt forfall
Tino Schott (foreldrerepresentant)
Adrian Skogstad og Nemi Schott (elevrepresentanter)
Gunnhild Skybakmoen (Representant undervisningspersonalet)
Vanja Frost (foreldrerepresentant)
Helle Heimro (foreldrerepresentant) meldt forfall
Roy-Arne Myhre (rektor)
Frode Hansen (inspektør)

1. Konstituering. Det er flat lederstruktur i FAU ved Malangseidet skole. Når en blir
kontaktet må den informere de to andre som sitter i FAU.
2. Økonomiske utfordringer og endringer skoleåret 19/20.
Ledelsen har fått beskjed om at budsjettet til Malangseidet skole settes i 0 fra 1/1-20 men
lønnsmidler til to stillinger overføres (jfr. Kommunestyrevedtak) Elevrelaterte midler
følger elevene over. En ansatt fra Malangseidet går over i ny stilling i kommunen ved
årsskiftet.
Elevene ønsker å vite mer om rutiner og tradisjoner ved Sand skole.
En utredning som er utsatt til januar.
30% administrasjonsressurs blir tatt ned.
Skyssen skal gå inntil videre.
3. §9A-3 og skolemiljø
Alle elever har rett til og krav på et godt og trygt skolemiljø. Det er elevens subjektive
oppfatning som skal telle. Dersom eleven opplever at han/hun har et godt skolemiljø rettes
dette til skolens ledelse som har plikt til å iverksette tiltak for å bedre dette. Aktivitetsplan
kan utarbeides og foresatte tas med i det videre arbeid. Powerpoint om dette.
4. Nasjonale prøver
Frode forteller om nasjonale prøver og om hvordan de følges opp på skolen. Resultatene
er tilsvarende tallene på Sand skole.
5. Nye læreplaner – Powerpoint og video fra fagfornyelsen.
Mandag denne uken ble nye læreplaner – kalt «Fagfornyelsen» lagt ut fra Udir.
Personalet er allerede godt i gang med skolering og kursing, men planen gjelder ikke før
fra høsten 2020. Den største forskjellen vi ser er fokus på dybdelæring, tverrfaglige
emner og færre læringsmål. Se mer på udir.no
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6. Branntilsyn Sand skole
Frode orienter om tilsyn på Sand skole. Det er branntilsyn årlig ved skolene i Balsfjord.
Brukers rutiner og planer får meget gode skussmål fra brann og redning.
Eiers plikter – byggforvaltning i kommunen.
To avvik – Det er ikke tilstrekkelig dokumentert den nye installasjonen av direkte
brannvarsling til brann og redning i Tromsø. Det finnes personer i kommunen som kan
godkjenne dette.
Flere avvik er utbedret, men ikke dokumentert, slik at kommunen må få en fagperson til å
gå gjennom og bekrefte at disse avvikene er ok.
Noen avvik er kostnadskrevende og må utbedres. Dette vil det lages en plan for. Tor Arne
Volden er kommunens ansvarlige og skal lage plan for utbedring.
7. Saker fra FAU. Organisering av FAU/SU/SMU fra årsskiftet.
Saken drøftes i FAU og det gis beskjed til ledelsen.
Elevrådet vil ta opp muligheten for å få noen samlinger for kun elever fra Malangseidet.
Leverer forslag til ledelsen. FAU står selvsagt fritt til å gjennomføre arrangementer
utenom skoletid for sine barn.
8.Eventuelt
Det er ønske fra elevene om å få besøke Malangseidet skole igjen, men dette må avklares
med brann og redning for å evt. kunne gjennomføre.
Info og referat legges på hjemmesiden til Malangseidet skole
Referent Roy-Arne Myhre
Rektor Sand- og Malangseidet skole.

