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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 3 – 2018/19 i FAU torsdag 1. november kl. 19.00-21.00 på SFO-
rommet, Sakshaug skole. 
 
Tilstede:  Rune Sandberg (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). 

 
   Lill-Kristin Gjulem (kasserer forrige skoleår), sak 9. 
 

 

SAKLISTE: 

 
SAK 7-17/18  GODKJENNING AV REFERAT FRA 10.09.18  
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 8-17/18  GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: Godkjent 

 
SAK 9-17/18  ÅRSREGNSKAP 
Info:   Lill-Kristin Gjulem orienterte om status for økonomien i FAU.  

   Godkjenning av årsregnskap i neste FAU-møte.   
 

SAK 10-17/18 OPPDATERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET  
Vedtak:  Nødvendig informasjon om nye styremedlemmer ble innhentet, og 

   protokoll fra konstituering av styret ble signert. Nestleder  
   Terje Vang besørger innsending til Brønnøysundregisteret. 
 

SAK 11-17/18 HØRINGSUTTALELSE  
Info:   Høringsuttalelse ifbm. ny skolestruktur ble sendt inn fra Sakshaug 

   skole FAU innen høringsfristen. Høringsuttalelse sendes ut som eget 

   vedlegg. 
 

SAK 12-17/18 JULETREFEST 
Vedtak:  Tidspunkt for juletrefest er torsdag 20. desember. En egen  

   juletrefestkomitè er nedsatt blant foreldrene i 3. klasse. 
 
 
Informasjonssaker: 

- Referat fra SU/SMU 

Virksomhetsplanen er ute på høring, mens kvalitetsplanen er vedtatt. 

Medarbeiderundersøkelse følges opp. 

- Det har blitt observert kjøp/salg av narkotika i området rundt Akset. Alle oppfordres til å 
være årvåkne. 



 

 

- Aktuelt fra Sakshaug skole og AKSET 

Nasjonale prøver er straks gjennomført. For 5. - 7. trinn skal elevundersøkelse avholdes. Det 

er besluttet at 3. - 7. trinn skal gjennomføre en årlig sosiometrisk undersøkelse, som er en 

kartlegging av vennskap og mobbing. De eldste elevene benytter et digitalt verktøy til 

undersøkelsen. I uke 45 skal mellomtrinnet lære om nettmobbing/bildedeling av Mia 
Landsem. 5. trinn starter opp prosjektet estetisk læring (kunst - matteprosjekt). 

Foreldremøte for flerspråklige foreldre/foresatte er avholdt. 

 

 

Eventuelt:       
- Alle klasser har nå fått opprettet egne uavhengige klassekontoer i forbindelse med at FAU 

har opprettet bedriftskonto hos SMN. Hvert kull har også eget vipps-nummer; velg «kjøp og 

betal» og søk opp «Sakshaug FAU». Kullene dukker opp i undermenyen. 

- FAU utarbeider retningslinjer for bruk av klassekonto  

- Rettelse ifht forrige referat; FAU har tidligere besluttet å støtte alpintgruppa med 65 000,- 

for investeringer i Prestlia. Representanter fra alpintgruppa ønsker å orientere ved neste 
FAU-møte. 

 

 

 

Referent 
Gunvor Jørstad 


