
07.02.2020 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 

MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 5 – 2019/20 i FAU tirsdag 4. februar kl. 19.30-20.30 på Landskapet 
(SFO-rommet), Sakshaug skole. 

Innkallinga går til:  
Deltakere: Rune Sandberg (2.trinn), Guro Weie (4.trinn), Natalia Baydakova (5. trinn), Petter Vesterås 
(6A), Malin Viken (7.trinn) 

Kopi (ikkje tilstedet): Ingrid Stai Skjesol, Bjørn Åge Fjeset (6B), Henning Lystad (3.trinn), Kristine 
Fjeset (1.trinn), 

Kopi går til klassekontaktene/vara. 

SAKLISTE:

SAK 29-19/20 GODKJENNING AV REFERAT FRA 07.01.2020 
Vedtak: OK 

SAK 30-19/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: OK 

SAK 24-19/20 INNKJØP AV FOTBALLVANT 
Ingrid har bekreftet at klipping av plen er OK. Det er også bekreftet at 
vantene kan kobles sammen.  

Vedtak: Møtet beslutter at FAU gir støtte til to stk. ballbinger. Forutsetning er at 
Fotballgruppa bidrar med ca. kr. 24.000,- og at IL Stål bidrar med sin 
1/3-del. Utlegg for FAU blir ca. kr. 55.000,- 

SAK 31-19/20 BRØNNØYSUNDREGISTRET 
Alle oppmøtte signerer referatet fra konstitueringen.  

Vedtak: Petter besørger innsending til Brønnøysundregistret. 

SAK 32-19/20 PLAN FOR FAU VÅRESEMESTRET 2020 
Dugnad, foreslås satt opp i april etter påske: 
- Maling av 7-klasse skur + å kle igjen døråpningen mot sør. 
- Montering av plastglass på to innesider (sør og vest) av skuret 

(Polykarbonat-glass). Bør være av UV-beskyttet og ripefri type. 
- Fresing av sandkasse 

Vedtak: Planlegges nærmere på neste møte.  

Eventuelt: 
- Plastglass til 7-klasseskur vedtas bestilt. Kostnad ca. kr. 10-12.000,- 
- Det settes opp skolefrukt to ganger i løpet av våren. Petter avklarer datoer med Ingrid og 

setter det i bestilling. 



- Det settes opp skolelunch minst en gang i løpet av vårsemesteret. Planlegges på neste 
møte. Det skal settes opp en mengdeliste slik at det blir lettere å skaffe tilveie rett 
mengde og type mat. Bjørn Åge Fjeset forbereder en liste til neste møte, basert på 
tidligere erfaringer og info i forrige referat.  

- Overskuddet fra skatebowelen skulle tilfalle FAU Sakshaug skole. Vi har fått info om at 
ca. kr. 50.000,- vil tilbakeføres.  

Rune Sandberg 
     - sekretær - 


