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FORELDRERADETS ARBEIDSUTVALG- FAU 

MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG 
Møte nr. 2- 2019/20 i FAU tirsdag l. oktber kl. 19.30-21.00 p~ Landskapet 
(SFO-rommet), Sakshaug skole. 

Innkallinga g~r til: 
Kristine Fjeset (1.trinn), Rune Sandberg (2.trinn), Henning Lystad (3.trinn), Guro Weie (4.trinn), 
Natalia Bayda.kova (5. trinn), Petter Vesterås (6A), Bjørn Åge Fjeset (6B), Malin Viken (7.trinn) 

Kopi går til klassekontaktene/vara. 

SAKLISTE: 

SAK 7-19/20 
Vedtak: 

SAK 8-19/20 
Vedtak: 

SAK 9-19/20 

Vedtak: 

SAK 10-19/20 

Vedtak: 

SAK 11-19/20 

Vedtak: 

SAK 12-19/20 

Vedtak: 

SAK 13-19/20 

GODKJENNING AV REFERAT FRA 05.09.2019 
Referat godkejnt 

GODKJENNING AV INNKALLING 
Innkalling godkjent 

TAUSHETSPLIKT 
Orientering om taushetsplikt; Ingrid orienterte om taushetsplikt, 
skjema ble signert av de som var tilstede, de med forfall signerer ved 
neste møte. 
Orienteringen tas til orientering. 

INNSAMLING TIL VELDEDIGE FORMÅL 
Skolejogg og omvendt julekalender er eksempler på sosialt/solidarisk 
engasjement hos elevene, hvor fokus ligger p~ ~ yte og gi til andre som 
trenger det. Skolen onsker ~ diskutlere ulike m~ter ~ gjore dette på 
med FAU. 
Frivillig innsamlinger vil fortsatt være mulig med kontanter, men det kan 
også åpnes for bidrag via VIPPS. 

FORELDREUNDERSØKELSE OG STÅSTEDSANALYSE 
Informasjon om foreldreundersøkelsen og innspill til ståstedsanalyse. 
Ingrid informerer om foreldreunderøkelsen som skal gjennomføres i 
høst. Det er to år siden forrige undersøkelse. Undersøkelsen sendes ut 
digitalt etter høtsferien. 
I grupper på to ble 3 spørsmål besvart i forbindelse med en føranalyse 
til skolens ståstedsanalyse. 
Orienteringen tas til orientering. 

UTEBENKER 
Merete har innhenta anbud på flere utebenker. 
Merethe bestilles to benker i trykkimprignert furu d kr. 1200,- per stk. 
fra SnekkerBua EB. 

JULETREFEST 



Vedtak: 3.-klasserepresentant er inform.ert. I en egen perm følger oppskrift på 
gjennomføring, handlelister etc. Arrangementet gjøres i samarbeid med 
skolekomiteen. FAU betaler. 

SAK 14-19/20 
Vedtak: 

SKOLELUNSJ / SKOLEFRUKT 
FAU organiserer novemberlunsj. Bjørn-Åge er ansvarlig. Skolen melder 
fra om passende dag. 
Petter sjekker om det kan være aktuelt åfå til en avtale med jobbrukt 
leverandør om levering av skolefrukt en gang i måneden i regi av FAU. 

Informasjonssaker: 
ECHO. Ingrid informerer om en NTNU-studie, der Inderøy kommune og Sakshaug skole er 
valgt ut til å delta. Det kommer mer informasjon senere. 

Gammelkirkejubileet: Ingrid informerer om at skolen hadde en veldig flott heldag i 
samarbeid med Akset og Fortidsminneforeningen. 

Fotballvant. Det er ønske fra 1. klasse om å få et forballvant, de koster ca. kr. 30.000,-. 
Kan mulig også brukes til anlegging av isbane. Tas opp igjen senere. 

Retningslinjer for klassekonto. Ingrid ettersender retningslinjer som et vedlegg til referatet. 

Ref.: Rune Sandberg/ Petter Vesterås 



Hva mener vi med et inkluderende miljø? E} Mentimeter 
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Hvordan er vi gode med inkluderende miljø på 
Sakshaug skole? 

E} Mentimeter 

O» c ·- 3 antimobbearbeid 
o alle skal hilse fadderordning 

Ee aldersblandet aktivitet 
aktivitet pd ulike arenar 

O 
nærhet fellesarrangement 

fredagsøyeblikket 
fadderordningen åpenhet 

kultur 
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Hva kan vi bli bedre på? E} Mentimeter 

inkludering bedre utemiljø 
k 

. . 0 felles samlinger 
al tivitet pa tvers 

foreldre blir bedre kjent 
trivselsgrupper 5-7 trinn 

alternativ undervisning elevkvelder 
lekegrupper i friminutt 

kulturkjennskap uteaktivitet 
miljøarbeid 
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