
Fau møte mandag 6. mai kl.19.30 

Tilstede: Jorunn S., Liz L., Trine F., Sissel L., Anniken H., Maya F., Eli K. 

1. Info fra Jorunn: 

 Ang. omstillingsprosessen i 2016. En evaluering av denne prosessen ble gjennomført 

2018. Det blir nå i 2019 gjort en konsekvensutredning knyttet til dette. Dette kommer 

Jorunn tilbake til og info vil bli sendt ut.  

Det skal være HMS runde på skolen torsdag 9. mai. Dette vil også gjelde uteområdet 

på skolen. 

Arbeidstilsynet har meldt om tilsyn ved Salhus skole 28.05.2019, kl.09.00 med en 

varighet av 6 timer.  

Info om elevundersøkelsen som ble gjennomført før jul i 2018. Her kom Salhus skole 

veldig dårlig ut når det gjelder mobbing. Det blir nå gjennomført nye 

elevundersøkelser, disse undersøkelsene er ikke anonyme, her må elevene stå frem 

med navn. Ytterligere info om dette vil Jorunn komme tilbake til når resultatene 

foreligger.  

Angående tilsynet fra Fylkesmannen i mars. Skolen har mottatt en foreløpig rapport, 

og skolen jobber nå med flere tiltak for å rydde opp i, og imøtekomme kravene 

anmerkningene fra fylkesmannen. 

 

2. SU – møte onsdag 29. mai kl.13.00.  

FAU stiller med de to tidligere valgte representanter for dette, Liz og Anita. FAU skal 

stille med en 3. representant. Om vara Thomas ikke kan stille, stiller 

nestleder/kasserer Trine F. fra styret. 

 

3. Evaluering av arrangementet  mandag 29. april, foredrag med Kjersti Falck: 

- Mange fine tilbakemeldinger og skryt av foreleser Kjersti F., både fra foresatte og fra 

lærere. Vi konkluderer med at dette var bra. PP presentasjonen blir sendt ut og delt 

på Transponder. Viktig at alle jobber videre med dette tema, både lærere, 

kontaktlærere og FAU. OBS til senere, ang. registrering via Transponder. 

- Vega Media ble leid inn, og kostandene for dette ble 3125 kroner, og betales av FAU.  

 

4. Angående befaring sammen med eiendomsansvarlig Arnt Ståle S og Solveig L: 

- Ang. takutbygg på skolen, dette blir dyrt og omfattende, så FAU velger å ikke arbeide  

videre med dette. 

- En arbeidsgruppe bestående av Trine og Liz, og flere etter hvert, jobber nå videre 

med planer for «Døpeskogen».  

 

5.  Angående 17. mai kafe:  

- FAU tar seg av alle fakturaer. FAU deler overskuddet fra arrangementet med 6. trinn 

70/30. Det kjøpes inn pynt som kan brukes hvert år. Kopper/fat som blir til overs 

lagres på skolen og merkes med FAU. 

- Resten av planleggingen/innkjøp tas internt på 6. trinn 



 

6. Tiltak rundt skoleveien:  

Eli informerer og fortsetter å arbeide med dette. Det tas kontakt med velforeninger 

på Salhus og kommunen. Eli og Liz ser mer på dette sammen. 

 

7. Angående info om FAU, SU og foreldrekontakter: 

Eli har utarbeidet et utkast til infoskriv som skal brukes på foreldremøtene. Vi ser på 

dette og tar det som en egen sak på neste møte. 

 

8. Angående infoskriv til foreldre/foresatte: 

Anita og Eli har sett på dette, vi andre får utkastet og skal se på dette. Frist for 

ytterligere synspunkt eller kommentarer settes til fredag 10. mai. Dette skrivet blir så 

sendt ut på Transponder i uke 20. 

 

9. Forespørsel fra faglærer Arnt Rune Eide: 

De ønsker økonomisk støtte til innkjøp av høyttalere og lys til bruk på skolen. Dette 

innvilges og FAU støtter dette med 10.700 kroner. 

 

10. Eventuelt: 

Det har kommet ønske om å få kjøpt inn «Ute-sjakk». Dette koster i underkant av 

3000 kroner + moms og frakt, dette innvilges og Trine gir lærer Kurt Fagerland 

beskjed om å kjøpe inn dette. 

Det har også kommet inn ønske via Kurt F. om FAU kan kjøpe inn en «Styrkepakke 

ekstra» til aktivitetsrommet nede i kjelleren på skolen. Denne pakken koster 17 329,- 

pluss moms og frakt, dette innvilges og Kurt F. får beskjed om at dette kan kjøpes inn.  

 

 

Ref. Trine Fagerland 

 

 

 

 


