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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 1 – 2018/19 i FAU mandag 10. september kl. 19.00-21.00 på SFO-
rommet, Sakshaug skole. 
 
Tilstede:  Andrea Halle Høylo (1.trinn), Gunvor Jørstad (2.trinn), Marie Merakerås 

Nesset (3.trinn), Terje Vang (4.trinn), Petter Vesterås (5A), Bjørn Åge Fjeset 
(5B), Malin Viken (6.trinn), Kosom Skaale (7.trinn). 

 

 

SAKLISTE: 

 
SAK 1-17/18  GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 2-17/18  FAU KONSTITUERER SEG 
Vedtak:  Leder: Marie Merakerås Nesset (representant i SU) 

   Nestleder: Terje Vang (representant i SU) 

   Kasserer: Malin Viken 
   Sekretær: Gunvor Jørstad 

   Ekstra representant i SMU: Petter Vesterås 

 

SAK 3-17/18  OPPDATERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET 
Vedtak:  Nye medlemmer må registreres i Brønnøysundregisteret. Dette ordnes 

i neste FAU-møte. 
 

 

SAK 4-17/18  MØTEPLAN FOR FAU 
Vedtak:  Møter 1. torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.00 på SFO-rommet, 

Sakshaug skole. Følgende datoer gjelder for skoleåret 18/19: 04.10, 

01.11, 06.12, 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 06.06. 
 

SAK 5-17/18  ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP  
Info:  Leder Marie M. Nesset presenterte årsmeldinga for skoleåret 17/18. 

Årsregnskapet legges frem av avtroppende kasserer Lill Kristine 

Gjulem på neste FAU-møte 4. oktober. 
 
SAK 6-17/18  PRESTLIA 
Info:  FAU har tidligere vedtatt å støtte alpintgruppa med 68 000,- for drift 

av Prestlia. Alpintgruppa v/Erik Sundfær må sende kasserer en 
anmodning om utbetaling. 

 
 
Informasjonssaker: 

- Felles møte med samarbeidsutvalgene fra alle skolene i Inderøy 27.09.18. Innkalling 

kommer. 

- Aktuelt fra Sakshaug skole og Akset: 



Skolen har per i dag 195 elever, og er dimensjonert for 200 elever. Skal antall elever 

økes betinger dette bl.a. to nye klasserom, økning i garderobekapasitet for elever og 

ansatte, samt videreutvikling av uteområdet. 

Smakebiter fra vennskapsuka kan sees på skolens hjemmeside. 

I uke 38 blir det joggedag og blimedans. 
Akset går inn i sitt første år uten prosjektleder. Rektor Ingrid har ansvar for 

koordinering og samhandling det første halvåret. Prosjekt som estetisk læring, 

monsterprosjektet og språkprosjekt på tvers av skolene videreføres. 

Dans i Trøndelag har samarbeid med et dansekompani som skal ha 

kunstneropphold på Inderøy i 2 uker. Dansekompaniet skal jobbe med 4. trinn om 
temaene kroppsspråk og medborgerskap. 

I 5. trinn skal det avholdes nasjonale prøver i oktober. 

Som en del av kommunens IKT-satsning får 7. trinn utdelt egen pc som de skal ha 

ut ungdomsskolen. I første omgang skal det benyttes en digital lærebok i faget 

samfunnsfag. 

Utøy skole og Sakshaug skole skal lære av Steinkjer skoles satsing på ipad-
prosjektet. Dette er bl.a et verktøy i satsinga på å bli dysleksivennlig skole. 

Nettbrettene skal i første omgang benyttes i 1. og 2. trinn. 

I løpet av sommeren har turnbassenget blitt ferdigstilt. 

- FAU har tidligere tatt opp trafikksituasjonen ved skoleområdet med kommunen. FAU 

etterspør tilbakemelding. 
- Det har kommet spørsmål om utleie av utstyr til bruk i skatebowl, noe FAU ikke 

ønsker å ha ansvar for. Alt privat utstyr medbringes på eget ansvar, og det anmodes 

om at utstyret følges opp med tanke på hard bruk. 

 

Eventuelt:       
- Det har vært problemer med Mobilskole ved inngangen til skoleåret. Nå ser det ut til 

at skolen mottar meldinger, men har tidvis problemer med å svare. Benytt e-

post/telefon dersom det er tvil om  beskjeder kommer frem. 
- Det er to tilbud om leksehjelp: Røde Kors har tilbud om leksehjelp for alle mandager 

etter skoletid til kl 15 på biblioteket. Skolen tilbyr leksehjelp for 4. – 7. trinn 

tirsdager og torsdager i en time rett etter skoletid. 

- FAU ved Sakshaug skole er innmeldt i Brønnøysundregisteret, og har blitt registrert 
som bedriftskunde hos SMN. Dette muliggjør bruk av vipps, og klassekontoer som 

ikke er registrert på privatpersoner. Endring av FAU-vedtekter og/eller retningslinjer 

for klassekontoer behandles i neste møte. 

- Komiteen for Inderøykortet (Ellen Stuberg, Ingrid Holtan, Elin Gjerde) anmodes om å 

avholde et planleggingsmøte ang. neste års Inderøykort. Innspill fra FAU: utfordre 

bedriftene på nye typer tilbud, flere tilbud/aktiviteter rettet mot barn, utfordre 
bedrifter i nabokommuner 

- FAU oppfordrer alle til å begynne å bruke refleks! 

 

 

Referent 
Gunvor Jørstad 

 


