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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 1 – 2019/20 i FAU torsdag 5. september kl. 19.00-21.00 på Landskapet 
(SFO-rommet), Sakshaug skole. 
 
Til stede: Kristine Fjeset (1.trinn), Rune Sandberg (2.trinn), Guro Weie (4.trinn), Natalia Baydakova (5. 
trinn), Petter Vesterås (6A), Kai Morten Høyem (vara 6B), Malin Viken (7.trinn) 
Frafall: 3. trinn. 

 

SAKLISTE: 

 
SAK 1-19/20  GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 2-19/20  KONSTITUERING AV FAU  

   Les mer om FAU sin rolle på fug.no. 
Vedtak:  Leder: Petter Vesterås 
   Nestleder: Kristine Fjeset 

Kasserer: Malin Viken  
Sekretær: Rune Sandberg 
Styremedlemer: Henning Lystad, Guro Weie, Natalia Baydakova, Bjørn 
Åge Fjeset 
 

SU: Petter Vesterås og Kristine Fjeset 
 3. representant i SMU: Rune Sandberg 

 
IKF: Petter Vesteråd og Kristine Fjeset 

 
SAK 3-19/20  OPPDATERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET 
Vedtak:   Marie legger inn nye medlemmer og tar ut gamle. 

 

SAK 4-19/20  MØTEPLAN  
Vedtak:  Stort sett første tysdag i måneden kl. 19.30-21.00. Møtedatoer:  

05.09, 01.10, 05.11, 03.12, 07.01, 04.02, 03.03, 14.04, 05.05, 02.06 
 

SAK 5-19/20  ÅRSMELDING v/ Marie Merkerås Nesset 
Vedtak:  Godkjent med kommentarer. Legges ved referatet. 
 

SAK 6-19/20  SKOLEMILJØ OG §9A 
Plan for oppfølging av §9a er tilgjengelig på heimesida. Viktig at alle 

foresatte kjenner til den, og gjør seg kjent med regelverket: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-

foreldre/  
Vedtak:  Tatt til orientering 
 

  

http://www.fug.no/medlem-av-fau.470662.no.html
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/


Informasjonssaker: 

- Viktig at alle leser oppstartsinfo på heimesida, som det ble vist til i felles e-post.  

- SFO hadde åpent dagen før skolestart i år. Denne planleggingsdagen vil bli tatt seinere 

som to ettermiddager i stedet for en hel dag (jf. FAU-referat 05.06.19). Første ettermiddag 

har vært i dag, torsdag 5. september, da SFO har vært stengt etter skoletid p.g.a. 
planleggingsettermiddag med hele personalet. Den andre ettermiddagen blir en fredag i 

vårhalvåret. 

- Noe oppstartsproblemer med busskort. NB: Eleven skal bruke kortet sitt hele skoleløpet. 

Hvis noen kort fortsatt lyser rødt, ta kontakt med inspektør Leif Morten Heggli så han kan 

sjekke opp på enkeltnavn. Det er også mulig å kjøpe busskort eller billett hos AtB for elever 
som ikke har rett til skoleskyss. Hvis noen f.eks. skal være med noen heim, kan de kjøpe 

billett på bussen (30 kr). 

- Mobilskole har også hatt noen startvansker. Noen har problemer med appen (ikke alle), 

men sms til 03686 virker som før. Se info på heimesida: 

http://www.inderoy.kommune.no/mobilskole.5595524-285404.html 

- Vi har hatt vennskapsuke, uke 36. Leikegrupper og treff på tvers av årstrinn. Samling i 
Muustrøparken mandag, og fredag danser hele AKSET Blimedans ute samtidig med elever i 

hele Norge. Se mer om Vennskapsuka på heimesida. 

- Inkluderende barnehage- og skolemiljø: Sakshaug skole skal i løpet av året i gang med 2-

årig kompetanseutvikling sammen med 3 barnehager og Inderøy ungdomsskole. FAU vil bli 

involvert utover høsten. Prosjektet er i regi av Utdanningsdirektoratet:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-
og-mobbing/Satsing-inkludering/  
 
 

Ref.: Ingrid Stai Skjesol  
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