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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 4 – 2018/19 i FAU torsdag 10. januar 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), Merete Røvik (vara 7. trinn). 

 
Hilde Arna Tokle Yri og Erik Sundfær fra alpintgruppa, sak 15. 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 13-18/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 01.11.18  
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 14-18/19 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: Godkjent 
 

SAK 15-18/19 PRESTLIA 
Info:  Hilde Arna Tokle Yri og Erik Sundfær fra alpintgruppa informerte om 

at ny tråkkemaskin mest sannsynlig er på plass ila. januar. For å 

holde Prestlia åpen på ettermiddager og i helger er det ønskelig å 

samarbeide om ei vaktordning. Det er behov for 2 vakter for å kjøre 
begge skitrekkene. En opplæringskveld annonseres snarlig, og en 

opplæringsvideo blir tilgjengelig. Foreldre som er interessert i å bidra 

som vakter bes melde seg til Yri/Sundfær. 
 

SAK 16-18/19 STORFORELDREMØTE OM NETTVETT  
Info:  Mia Landsem har deltatt på storforeldremøte for foreldre på 

mellomtrinnet og i ungdomsskolen, samt jobbet med elevene med 

fokus på nettvett og bildedeling på internett. I foredraget ble konkrete 

caser presentert, og det har i det store og hele mottatt positive 

tilbakemeldinger. Mange har karakterisert det som en aha-opplevelse. 

FAU ved ungdomsskolen utarbeidet ei oppfordring til foresatte i 
forbindelse med arrangementet, og det ble etterspurt om denne også 

kan sendes ut til foreldre ved barneskolen. Notatet ligger vedlagt. FAU 

ved barneskolen oppfordrer foresatte til å snakke med elevene om 

nettvett. 
 

SAK 17-18/19 TILSYN MILJØRETTA HELSEVERN 
Info:  Tilsyn er gjennomført og skolen har mottatt rapporten. Frist for 

ettersending av informasjon er 1. mars. Tilsynet har avdekket tre 

forhold som skal utbedres/dokumenteres: inneklima (mangler skriftlig 

rutine ved bortfall av renhold), sikkerhet (to fotballmål må forankres til 

bakken), utfordringer vedr. trafikkforholdene i området rundt skolen. 

For trafikksituasjonen skal det utarbeides en ROS-analyse i 



 

 

samarbeid med u-skolen og plan/teknisk ved kommunen. 
   

 

SAK 18-18/19 JULETREFEST 
Info:  Årets juletrefest ble evaluert og tilbakemeldinga er at juletrefesten ble 

ordentlig og flott gjennomført! Nytt av året var juletregang i kantina. 

Litt trangt om plassen, men positivt med regler for juletregang. Til 

neste års komitè kan det være greit å merke seg at det er behov for 

vakter ved biblioteket og scenen i kantina. For å unngå å slå ut mye 

brus er storflasker mer hensiktsmessig enn glassflasker. Kan den øvre 

tredelen av hallen være åpen for springing? Komiteen har handlet inn 
bordpynt som er tilgjengelig i FAU sitt lager i kjelleren på skolen. 

 

SAK 19-18/19 UTEOMRÅDET OG PRIORITERING AV PENGEBRUK 
Info:  FAU ønsker å bruke oppsparte midler og dugnadsinnsats for å 

oppgradere uteområdet ved skolen. Følgende punkter ble satt opp på 

prioriteringslista: 
- Lekehus på baksiden, gjerne i kombinasjon med hinderløype 

- Montasje av sklia som ligger bak garasjen 

- Ballvegg  

- Skur til 7. klasse 

- Vegetasjon, busker og trær 
De tre øverste punktene ønskes løst ved dugnadsinnsats ila. våren. 

Pris for skur innhentes fra entreprenører. Kommunene har bestilt nye 

tau til ringene i turnbassenget, og disse monteres så fort som mulig.  
 
 

Informasjonssaker: 
- Svar på bekymring ang. sikkerhet på ungdomsskolen. Det har versert historier om 

knivepisoder ved ungdomsskolen. Ungdomsskolen er kjent med episoder som ikke har 

foregått på Akset-området, men understreker at de ikke kjenner til episodene slik de blir 

fremstilt. Det er god dialog mellom skolene ang. sikkerhetsspørsmål og episoder. 

- Fellesaktiviteter i adventstida. Utgikk som tema. 
- AKSET, status og planer framover. Skolen har samarbeid med Dans i Trøndelag om 

prosjektet ”Landing”. 4. klasse er involvert i danseprosjektet. I tillegg jobber danserne i 

skoleområdet. 

 

 

 
Eventuelt:       

- Skolen er i en søknadsprosess med tanke på å bli ”Dysleksivennlig skole”. Målet er 

universelt utformet undervisning. 

- Nestleder refererte til møte i IKFU med fokus på kjøreregler for klassesparing. Det 

anbefales en grense på 2500 kr/barn for sparing. Rektor oppfordrer til at turen skal 
finansieres av oppsparte midler, og at prinsippet om å unngå egenbetaling overholdes. 

- Temaet skolemat tas opp på neste FAU-møte. 

 

Referent 

Gunvor Jørstad 


