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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG - REFERAT 
Møte nr. 3 – 2019/20 i FAU tirsdag 5. november kl. 19.30-21.00 på Landskapet 
(SFO-rommet), Sakshaug skole. 
 
Innkallinga går til:  
Kristine Fjeset (1.trinn), Rune Sandberg (2.trinn), Henning Lystad (3.trinn), Guro Weie (4.trinn), 
Natalia Baydakova (5. trinn), Petter Vesterås (6A), Bjørn Åge Fjeset (6B), Malin Viken (7.trinn) 

 
Kopi går til klassekontaktene/vara. 

 

 

SAKLISTE: 
 

SAK 15-19/20 GODKJENNING AV REFERAT FRA 01.10.2019 
Vedtak:  Referat godkejnt 
 

SAK 16-19/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak:  Innkalling godkjent 
 

SAK 17-19/20 FRUKT 

Det er innhentet pris på levering av frukt, 60 kg kr. 2600 pr levering 

inkl mva. Leveres til hver klasse til avtalt tidspunkt/dato av VIDU. 

Tilbud: "Jobbfrukt har vi et sortiment av kurver, hvor den ene kalles 
basiskurven og inneholder kun frukt laveste prisklasse (eple, banan, 

pære, appelsin). Veil.pris pr kg for denne er 37,60 (u.mva) ferdig levert. 

En levering til oppgitt antall elever vil være ca 40-60 kg, avhengig av 

frukt og størrelse." 
Vedtak: Det ble bestemt å prøve ut leveranse av frukt fra VIDU en gang i 

desember og høste erfaring før veien videre bestemmes. Petter som har 
hatt kontakten iverksetter bestillingen. Leveransen gjøres samme dag 
som skolen har juleverksted, dato er ikke endelig bestemt. Petter 
koordinerer mot Ingrid om dato og levering. 

 

SAK 18-19/20 INNKJØP AV VANT 

"Bjørn Ivar Wågan (leder av Stål IL) kom med et forslag om å spleise på 
vant sammen med FAU." Pris legges frem i møtet" v/Kristine. 

Vedtak:  Stål IL har møte i slutten av november. Bjørn Ivar inviteres til å komme 
på FAU-møte og presentere / diskutere et spleiselag når pris foreligger. 

FAU er positiv til et spleiselag og påpeker at vantet bør være av solid 
kvalitet. Kristine koordinerer med Bjørn Ivar. 

 

SAK 19-19/20 SKOLEMAT   

   v/Bjørn Åge 
Vedtak:  Det er avtalt at det blir skolelunsj den 22. november, etter same opplegg 

som sist. Bjørn Åge prøver å ordne sponsing. Det er behov for 5 personer 
til å motta og klargjøre maten. 

 



SAK 20-19/20 KLASSEKONTO 

 Har alle tilgang til «sin» konto? 
Vedtak: Tilgang ble ordnet på møtet. Alle har lesetilgang til sin klassekonto 

under Sparebank1 - bedrift. 
 
SAK 21-19/20 JULETREFEST 

 Status 
Vedtak: Henning opplyser om atjuletrefest-komitéen har planleggingsmøte 

11/11, og at alt foreløpig er under kontroll. Festen er den 19. desember. 

 
 

Informasjonssaker: 
- Det er bestilt to benker, leveres til våren fra UB v/Sveinung Gravås 
- Aktuelt fra skolen: 

o Inkluderende skolemiljø: Planen ferdigstilles i høst. Foreldreundersøkelsen sendes ut 
i løpet av uken. Ingrid sjekker opp i forhold til utsendelse både på e-post og SMS. Det 
er lagt inn spørsmål om FAU i år i forbindelse med arbeidet med inkluderende 
skolemiljø, noe FAU samtykker med. 

o Belysning skolegård: Anlegget er prosjektert, men kommunalteknikk venter på 
pristilbud. Lys i skuret kommer også, her venter en på at taktekker skal ferdigstille 
sitt arbeid. 

o Regler for klasseturer. Ingrid legger ved retningslinjene. Reglene er også omtalt i 
referat fra FAU-møte nr. 5 i fjor. Stikkort er inkluderende tur i trøndelagsområdet, 
maks kr. 2.500,- per elev, ingen egenbetaling. 

- Storforeldremøte med Trygve Børve: Det var godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. 

 

 

 
Rune Sandberg 

     - sektetær / referent - 


