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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 7 – 2018/19 i FAU torsdag 04. april 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). 

 

 

 

SAKLISTE: 
 
SAK 34-18/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 07.03.19  
Vedtak:  Godkjent 
 
SAK 35-18/19 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: Godkjent 
 
SAK 36-18/19 INDERØYKORT 
Info: Inderøykortene ble utlevert til klassekontaktene, som skal besørge 

utlevering til heimene. Frist for innlevering av penger og usolgte kort 
er 15.05.19. 

 
SAK 37-18/19 17. MAI 
Info: 17. maikomiteen v/Kosom melder at de er i rute med planleggingen av 

arrangementet. 5. klasse har ansvar for lekene og 6. klasse for 
matsalg. Togruta er den samme som i fjor. Nytt av året er at toget går 
helt opp til amfiet, hvor ”Ja vi elsker” skal synges. 7. klasse skal ha 
flaggborg i toget. I den forbindelse har FAU godkjent innkjøp av 4 nye 
store flagg. 

 
SAK 38-18/19 ELEVUNDERSØKELSEN 
Info:  Generell nedgang i Inderøy på 7. trinn. Også på Sakshaug jevnt lavere 

skår. Sammenligna med landet for øvrig er det to områder som 
utmerker seg særlig: Læringsmiljø og motivasjon. 

  Elevrådet har bestemt seg for å jobbe med arbeidsro i klassene – hvem 
kan gjøre hva med arbeidsroa i klassene? Informasjon om 
elevundersøkelsen er tilgjengelig på: skoleporten.udir.no 

  
SAK 39-18/19 UTEOMRÅDET 
Info: Begeistring for det prosjekterte skuret. FAU ved skurbas Finn-Roar 

Axelsson tar kontakt med Ole Anton Vist ved Akset for å avtale 
plassering og uttak av strøm. 
 



 

 

Det settes ned ei arbeidsgruppe som utarbeider en utviklingsplan for 
området. En slik plan vil også innebære et årshjul for vedlikehold og 
dugnadsarbeid. FAU-leder ønsker å være med i arbeidsgruppa. 
 
Av dugnadsarbeid i vår står oppføring av skur og grusing av 
sykkelbane for tur. 

 
SAK 40-18/19 SVØMMEOPPLÆRING 
Info: Sakshaug skole forholder seg til kommunal plan for organisering av 

svømmeopplæringa, som innebærer svømming (fra høstferien til ca. 
påske) i 3., 4. og 7. trinn. (Årsaken til at 5. har hatt en halv periode 
dette skoleåret, er at de fikk mindre svømming i 3. trinn.) De andre 
skolene har gjort det samme, med unntak av Mosvik som bruker 
bassenget på alle trinn. Noen har også latt 1./2. dra noen av de siste 
gangene til 3./4. 
 
Forrige uke dusja ikke elevene etter bassenget pga bare kaldt vann i 
dusjene. Skolen burde gitt beskjed heim om dette. 

 
  Alle 3.-klassinger får svømme gratis på Dampsaga, med unntak av 

ferier. Foresatte må betale. Det har beklageligvis ikke kommet ut noe 
infoskriv på dette for inneværende skoleår, men Dampsaga har fått 
navnelister fra skolene, så tilbudet kan brukes. 

 
SAK 41-18/19 SKOLEFOTO 
Info:  Skolen har ikke noe ønske om å utvide omfanget av skolefotografering. 

Ordningen med at fotografering organiseres av klassekontaktene 
videreføres.  

 
 
Eventuelt: 
- Nytt telefonsystem, nye telefonnummer -> informasjon oppdatert på heimesida! 
- 7.klassetreff i AKSET to fredager.  
- Tilbakemelding personopplysninger: Oppfølging av info på FAU-møtet i mai 2018  
Skolen mottok spørsmål fra foresatt i april i fjor ang. behandling av personopplysninger i 
Mobilskole, og informerte i FAU-møtet i mai 2018 om at kommunen undersøker saken 
gjennom sin kommuneadvokat. Svaret vi har fått er: 
«Opplysninger i Mobilskole lagres på sikker server i Norge. Heimene skal ikke bruke 
Mobilskole til å sende personsensitive opplysninger. Skolen kan ikke kreve at heimen oppgir 
årsak til fravær i Mobilskolemelding, men heimen må snakke med skolen om dette, eller 
sende skriftlig melding om dette. Vi skal snart gå til anskaffelse av ny skoleadministrativ 
programvare, og denne må ivareta behovet for datasikkerhet i alle løsninger.» 
- Ansvaret for å legge is på skolens skøytebane delegeres til foreldre og foresatte i 4. trinn 
 
 
Referent  
Gunvor Jørstad	


