FAU styremøte mandag 13.01.2020 kl.19.30 -21.00
Til stede: Thomas, Eli-Renate, Trine, Barbro, Eli Helen, Turid, Christina Berg Orvik (fra
ledelsen, stedfortreder for Jorun)
Saksliste:
1. Info fra rektor
- Skolemiljø ønsket som fast tema etter paragraf 9 A. Snakke litt generelt om hvordan
skolen jobber, rutiner og hva som skjer når noen trykker på mobbeknappen. Melding
går til rektor som kan delegere ansvar til avdelingsleder, tiltak som utføres, elev skal
evaluere tiltakene og avgjør om tiltak skal fortsette eller avsluttes.
Lærere og elever fornøyd? Satt i system, ryddig å ha tiltaksplaner. Flere som trykker
på mobbeknapp etter foreldremøter og deretter roet seg ned, terskel ble lavere,
anbefaler å trykke på knapp om foreldre er i tvil.
- Hjemmeside: Det er laget utkast som ligner kommunen sin side, seks bokser.
- 1.-4. trinn fortsetter med Showbie, fra 5. trinn skal man over på It`s learning
- Kantine videreføres, 50 % kokk, kantinetilbud tre dager i uka, gratis frokost hver dag
- Kuttet tre midlertidige lærerstillinger og en assistentstilling, 270 %. Oppvekstsjef som
ønsker å gjøre det mest mulig likt på de ulike skolene. Største omrokkering på 4. trinn
som er slått sammen til to klasser på to rom. Merkes på alle avdelinger. Mindre folk
enn før og noen klasser har fått endret timeplan. Lærertetthet? Ungdomstrinn er
innenfor, mellomtrinn har store kull og småskoletrinn. Vil gjøre det beste ut av det.
- Fra oppvekstsjef: Visjon til Salhus skole – ønske om å revidere denne, er lenge siden
den er utformet.
- Lærergruppe jobber med fagfornyelse. Ligger mye jobb i det.
- Informasjon om nasjonale prøver
- Elevundersøkelsen ligger åpen på www.udir.no sine sider, resultatene er ikke klar
enda.
2. Kort ref./info fra siste møte
- Kort gjennomgang av forrige møte.
3. Styreverv fordeling
- Sak flyttes til neste møte
4. Sammenslåing/endring i klassestrukturer og foreldremedvirkning
- 4. trinn fikk på kort varsel en uke før jul informasjon at tre klasser blir satt sammen til
to klasser, den gamle a-klassen splittet mellom b- og c-klassen. Ulike reaksjoner,
mange foresatte reagert på lite foreldremedvirkning og rask prosess, urolig for om
lærernormen blir fulgt. Informasjonen som ble gitt var til tider mer forvirrende enn
oppklarende, skolen har en del å hente på det. Fortsatt uklart hvorfor inndelingen ble
gjort slik at en klasse ble fordelt på to andre og på den måten har tatt «støyten» i den
nye inndelingen.
- Kommentarer: Erfaring at det er greit med omrokkering på klassene, og ungene ser
ikke problemer i å gjøre det.
5. Oppdatering av stativer på mellomtrinnet
- Dissestativ som knirker. Utstyr er godkjent i høst. Er det noe som skulle vært
oppdatert og skiftet ut? Kanskje bedre å bytte ut noe enn at det må kontrolleres hele
tiden pga. usikkerhet.

6. Nedsette gruppe som jobber videre med regelverk-rekruttering til FAU
- Årsmøtet ønsket at vi skal jobbe videre med dette for å øke foreldreengasjementet.
Bente, Turid og Eli Helen starter å jobbe med dette.
7. Kjøkkenhage
- Ønsker at leder skal invitere inn Kurt Fagerland fra velforeningen i møtet. Få mer
informasjon om dette på neste møte.
8. Arbeidssaker, gamle og nye
- En del ting som ligger til rette for å gjøre matematikk mer spennende med hjelp av
Newton-rommet, ipader mm. Hva kan man gjøre for å stimulere til læring. Viktig å
komme i gang, lære opp foreldre – vi har foreldreansvar og ønsker å påvirke til
foreldreengasjement. Skolen kan spille foreldrene gode ved å hjelpe oss til å bruke
gode verktøy. Hva kan foreldre gjøre for å støtte ungene i utdanningen.
- Salhus skole holder på å lage en leseplan for Salhus skole, Nord universitet kommer
for å bidra. Et punkt på denne leseplanen er foreldrene. Å hjelpe foreldre med læring.
- Alle jobber videre med sine arbeidssaker.
9. Eventuelt
- Kulturuke i uke 14: Kulturkaféen er FAU sitt arrangement, i år har småskolen
arrangementet. Må få ut dato så snart som mulig. Torsdag 2. april er det kulturkafe.
- Er det notater fra 17. mai-kafè, dette bør rett inn i FAU-permen

