
Innkalling FAU- møte Salhus skole 

Dato: 01.04.2019 

Sted: Salhus skole, møterom c 

Kl: 19:30 

Tilstede: Thomas, Eli, Liz, Trine, Sissel, Anita, Maya, Anniken, Hilde 

Forfall: Merete , Barbro, Jorun 

 

Saksliste: 

Sak 1: Informasjon fra rektor og skoleeier 

 Rusmøte på Samfunnshuset for kommunens 10.klassinger, foreldre og lærere 1.april. 

 Stor begeistring for 29.april – kanskje blir det slik at lærerne får møteplikt… 

 Skoleeier venter på rapporten fra Tilsynet. Det blir nok som forventet og skolene må påregne 

et mer systematisk arbeid. Det blir bra. 

 Elevundersøkelsen som ble tatt i 7. og 10. klasse, viser negativt resultat når det gjelder 

mobbing; elev-elev og voksen- elev. Så her bli vår skole å ta i bruk Spekter; en ikke-anonym 

undersøkelse med detaljerte spørsmål. Det gjør vi for å få bedre kunnskap og oversikt over 

tilstanden. 

 Ekstern skolevurdering. Nord Universitet var her for 2. gang i forrige uke og jobbet videre med 

innhenting av fakta og planlegging av en helhetlig leseopplæring for Salhus skole. De kommer 

tilbake i mai. 

Det ble også tid til noe kursing i Fagfornyelsen. Det er her fokuset vil være framover slik at vi er godt 

forberedt høsten 2020. Vi har allerede startet arbeidet med Overordnet del. 

 

Foreslått SU møte 10.4.19. 

 

Sak 2: Samarbeidssaker mellom FAU og skole-eier/rektor 

* SU – møte, fastsette ny dato: 10.4.19 

* Tilsynet – hva skjer videre med dette? Det kommer en rapport til skoleeier. I etterkant av tilsynet 

har FAU fått henvendelse om at det etterspørres skriftlig informasjon. Liz får innspill til punkter og 

lager en tekst som FAU får se på i forkant før utsendelse til fylkesmannen. 

 

 

 



 

Sak 3: FAU – arbeidssaker: 

* Foredrag Inkluderende skolemiljø, Samfunnshuset: FAU på BBU vil være med og bidra i 

organisering. Kl 18.30 – 19.30. Vi leier lokalet fra kl 15. 

• Liz henter nøkkel. Alle i FAU møter opp kl 17 for å klargjøre stoler. 

• lyd-organisering: Thomas tar kontakt med Jon Haugen. 

• skysse foredragsholderen fra hotellet til samfunnshuset: Trine. 

• gave: Barbro ordner gave. 

• promotering: Transponder 4.4 med påmelding, avisartikkel i forkant, hjemmesiden og 

facebook til BK (Maja fikser), påminnelse 26.4. 

* Tilbakemeldinger gjeldende skriv om våre holdninger og tanker rundt dette med 

klassesponsing/klasseturer v/Anita. 

• Tilpasses etter innspill. Utkast sendes ut i forkant av neste FAU-møte. 

* Basketball-kurver: innkjøpt og vi venter på montering.   

FAU's penger – hva skal vi bruke de til?  - Wenche Vedal har formidlet ønsker fra ungdomstrinnet. De 

ønsker seg utstyr til friminuttsaktiviteter: fotballer, diverse spill til Playstation (aktivitetsrom) og 

lignende. 

Ønsker fra mellomtrinnet er et bygg med tak og vegg som gir ly for vær og vind, nye basketballkurver, 

huskestativ – de som står der er gamle, «tuftepark-aktiviteter», nett mellom trærne. 

Det har ikke kommet så mange innspill fra barnetrinnet, men ett forslag er dette: 

https://www.facebook.com/pg/entreprofesef/photos/?tab=album&album_id=790381457827893 

• Vi forespør ifht et samarbeide og hva de kan bidra med. Vi vurderer gapahuk og takly. 

Avstemming: vi prioriterer tak/veggly og eventuelt deretter gapahuk. 

o Thomas kontakter leder for arbeidstreningsgruppa 

o Liz kontakter eiendomssjefen 

• Vi spør skolen om hva de ønsker seg av fotballer etc. 

• Trine spør avd. ledelsen om de kan bistå med maling av paradis etc hvis vi kjøper inn maling. 

* 17 mai kafé: 

• 6. trinn arrangerer og har kontroll. FAU dekker forbruksmateriell. 

 

https://www.facebook.com/pg/entreprofesef/photos/?tab=album&album_id=790381457827893
https://www.facebook.com/pg/entreprofesef/photos/?tab=album&album_id=790381457827893


Sak 4: Eventuelt 

Elevundersøkelsen ligger på Udir – vurdere å legge ut på FAU siden. 

 

 

 

 


