
Referat FAU-møte Salhus skole 

Dato: 05.11.2018 

Sted: Salhus skole, møterom c 

Kl: 19:30 

Tilstede: Liz, Thomas, Trine, Anniken, Eli, Merete, Anita 

Saksliste: 

Sak 1: Informasjon fra rektor og skoleeier (Jorunn ble forhindret fra å komme, har sendt melding ang 

saker under.) 

• Ekstern skolevurdering-rapport:  

Rapporten for ekstern skolevurdering får rektor ikke presentere ennå, men vi kom godt ut.  

• Elevundersøkelsen: 

Gjennomføres med 7 og 10 trinn før jul, mulig det blir for foreldrene også.  

• Nasjonale prøver – rutiner: 

Rutiner kommer på hjemmesiden. 

• 1310 – Moava - et rapporteringsverktøy: Dette kommer vi tilbake til når Jorunn er tilstede.  

Sak 2: Samarbeidssaker mellom FAU og skoleeier/rektor 

• Samarbeidsutvalgs-møter (SU):  

Rektor sier at første møtet i SU blir i månedsskifte nov/des 

• Julegrantenning: 

Har vært veldig dårlig oppmøte på dette arrangementet de siste årene. Diskusjon rundt dette da det 

er en del arbeid med dette, mot lite fortjeneste. Det er en fin tradisjon, men få som møter.  

Liz kontakter Jorun i forhold til å sende ut transpondermelding med utgreiing og avkryssing for om 

det er interesse av et slikt arrangement. FAU er enige om dette. Om dette ikke er gjennomførbart så 

kjører vi julegrantenning i år og evaluerer dette sett oppimot andre år/inntjening. 

• Juletrefest: 5 klasse har ansvar for juletrefest i år. For ettertiden: 

o Hvem tar kontakt med klassen det gjelder?  

o Hvem ordner treet? 

o Hvem ordner lys? 

Rutiner på dette må nedfelles.  

 



Sak 3: FAU – arbeidssaker:  

• Gjennomgå arbeidsliste, vurdere hva vi skal jobbe med og fordele oppgaver ut fra dette: 

Hva skal FAU jobbe med? Se vedlegg fra Liz. 

• Vipps: 

Liz har levert papirer til banken, og kontonummer er knyttet til organisasjonsnummer. Håper på kort 

saksbehandlingstid på dette, forhåpentligvis blir det i orden til kulturkafe torsdag.   

• Leksefri hverdag 

 https://www.f-b.no/debatt/skole/leksehjelp/lekser-har-liten-eller-ingen-effekt-pa-

laring/o/5-59-1021859 

Jorun (via sms): Vi diskuterer gjerne leksefri skole med personalet.  

Dette blir tatt opp ved en senere anledning når Jorun er tilstede på møtet. Ønsker i utgangspunktet 

at dette skal tas opp i SU. 

Sak 4: Eventuelt 

• Det er ett styremedlem som ikke får deltatt på møtene på grunn av tidspunktet. Vi må se på 

alternativer i forhold til dette. 

- 10. klasse får i oppgave å finne ny FAU-representant. 

 

 

Referent: Merete  
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