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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 5 – 2018/19 i FAU torsdag 7. februar kl. 19.00-21.00 på SFO-rommet, 
Sakshaug skole. 
 
Tilstede:  Rune Sandberg (1.trinn), Gunvor Jørstad (2.trinn, møteleder), 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), Anne M. Støre (vara 3. trinn), Janne Lena Kvarsvik (vara 4. 
trinn). 

    

 

SAKLISTE: 
 

SAK 20-18/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 10.01.19  
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 21-18/19 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: Godkjent 

 

SAK 22-18/19 INDERØYKORT 
Info:  Inderøykortkomiteen har blitt kontaktet ang. utsendelse av årets 

Inderøykort. FAU ønsker å levere ut kortene før påske, siden vi hadde 

god erfaring med det i fjor. Innleveringstidspunkt ble ikke bestemt. Vi 

tar en gjennomgang av utleverings- og innleveringsrutiner. 
 

SAK 23-18/19 DUGNAD UTEOMRÅDE 
Info:  Det skal være et felles samkjøringsmøte 7. mars angående 

uteområdet. AKSET, idrettslaget m. fl er møtedeltakere. FAU inviteres 

til å delta. Til møtet skal FAU v/Gunvor utarbeide en skisse til 

takoverdekt uteplass som et innspill fra skolen. 
 

 De tre punktene fra forrige referat (lekehus på baksiden, montasje av 

sklie og ballvegg) har høy prioritet for FAU. Organisering av dugnad 

tas opp på neste møte. 
 

SAK 24-18/19 SKOLEMAT/KOSTHOLD 
Info:  FAU ønsker at mulighetene for skolemat utredes. Kan det settes inn 

kjøleskap i klasserom/garderober? Muligheter for felles smøremåltid? 

En forsøksdag med felles smøremåltid avvikles ila. våren. 

 

SAK 25-18/19 17. MAI 
Info:  Komiteen i 7. klasse er godt i rute. 6. klasse står for salg, mens 5. 

klasse organiserer leker. Toget skal også i år gå helt opp til amfiet. 

Arrangørene er ansvarlige for at rapporter og erfaringer fra alle 

klassene samles i èn perm etter arrangementet. 
 



 

 

SAK 26-18/19 OPPVEKSTSTRUKTUR 
Info: FAU har ingen kommentarer til siste utredning, utover det som 

allerede har blitt ytret i saken.  
 

Informasjonssaker: 
- AKSET, status og planer framover. AKSET jobber med en samarbeidsmodell uten egen 

prosjektleder. Dett er fokus på samhandling og aktiviteter på tvers. 

 

- Skolen har samarbeid med Dans i Trøndelag om prosjektet ”Landing”. 4. klasse er 

involvert i danseprosjektet, som jobber med teamet medborgerskap. I tillegg jobber 

danserne i skoleområdet. 
 

 

 

Gunvor Jørstad 

- referent -  


