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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 9 – 2018/19 i FAU onsdag 5. juni 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), Merete Røvik (vara 7.trinn) Guro Moxnes Weie (neste 
års FAU). 

 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 47-18/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 09.05.19  
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 48-18/19 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: Godkjent 

 

SAK 49-18/19 INDERØYKORT  
Info: Ellen Stuberg samlet inn usolgte kort. Årets Inderøykortsalg er bedre 

enn fjorårets. Det har blitt gjort en god innsats. 

 

SAK 50-18/19 DUGNAD 
Info: Ressurser fra salg av Inderøykort skal brukes på forskjønning og 

fornying av uteområdet ved skolen. Èn dugnadskveld er allerede 

avholdt og to nye kommer; tirsdag 11. og onsdag 12. juni. Det mangler 
fremdeles noen dugnadsdeltakere fra enkelte klasser. 

 

SAK 51-18/19 17. MAI 
Info:  Årets 17. mai ble et fint arrangement. Flaggborgen som FAU har kjøpt 

ble et flott innslag i toget. Det kom inn forslag til at drillpikene bør gå 

fremst i toget, og at flaggborgen flyttes bak skolens fane. Det kan være 
en idè at 7. trinn går fremst bak skolens fane, og at øvrige trinn følger i 

fallende rekkefølge. I forkant av neste års feiring bør det avholdes et 

samhandlingsmøte med FAU i de øvrige skolekretsene som deltar i 

toget. 
 

SAK 52-18/19 SOMMERAVSLUTNING 
Info:  Sommeravslutningen avholdes tirsdag 18. juni kl 18-20, og er 

tradisjon tro felles for hele skolen. Avslutninga starter med 

underholdning fra scenen i kantina, og avsluttes med medbrakt 

kveldsmat i skolegården. FAU henter bord, benker og pynter. I tillegg 

sponser FAU oppskåret frukt som settes på bordene til trinnene. Terje 
organiserer dette. 

 

 

 

 



 

 

 

SAK 53-18/19 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 
Info:  Regnskap følger som eget vedlegg. Gjennomgang av årsmelding 

utsettes til neste FAU-møte med nye medlemmer, 5. september 2019. 

5b må avhold valg før neste møte. 
 

SAK 54-18/19 KONSTITUERING AV FAU 2019-20 
Vedtak:  Nytt FAU konstitueres på neste møte. 

 
 

Informasjonssaker/eventuelt: 
- Info fra dialogmøtet 28. Mai. Møtet hadde fokus på tiltak for å få ungdommene mer 

ut. Tiltak som flere uformelle møteplasser og arrangement som diskotek etc. ble 

diskutert. 

- Følg med på ukeplanene, det er mye som skjer de siste dagene i skoleåret. 

20. juni er siste skoledag, elevene slutter til vanlig tid.  

SFO er stengt i perioden 5. juli - 2. august, og åpner igjen 5. august.  
12. og 13. august er SFO stengt pga planleggingsdager, men er åpen 14. august. 

Denne planleggingsdagen vil bli tatt seinere, muligens som to ettermiddager i stedet 

for en hel dag. 

15. august er første skoledag for alle elever. 2.-7. trinn starter kl. 8.15, 1. trinn 

starter kl. 9. 
- FAU ber gruppa Arbeidslivsfag ved ungdomsskolen om et tilbud på bord og benker. 

Benkene vi har i dag er i dårlig forfatning. Merete tar ansvar. 

- Penger fra salg av Inderøykortet skal brukes til et prøveprosjekt; månedlig 

skolemåltid. Første dag med skolemåltid er tirsdag 11. juni. Håvard, Bjørn Åge, Live 

og Marie organiserer. Elevene tar med tom matboks og egen drikke for de som ikke 

benytter skolemelkordning. Tiltaket er et spleiselag mellom lokale bedrifter (Inderøy 
slakteri, Røra fabrikker, Ystgård gartneri og Tine meieri, Marens Bakeri) og FAU.  

 

Neste møte for nytt FAU: 5. september 2019, kl 19-21 på SFO-rommet 

 

 
Sakshaug, 05.06. 2019 

Gunvor Jørstad 

sekretær 


