
Referat FAU- møte Salhus skole 

Dato: 03.12.2018 

Sted: Salhus skole, møterom c 

Kl: 19:30 

Til stede: Jorun Stormyr, Merete Nilsen, Liz Lakselv, Trine Fagerland, Anita Bøygard, Sissel Laksel, Eli 

Helen 

Saksliste: 

Sak 1: Informasjon fra rektor og skoleeier 

Litt informasjon om økonomi og lønnsoppgjøret ved Salhus skole.  

• IKT – undersøkelse: Nord Universitet har vært her og ønsker at skolen skal være med i 

forskningsprosjekt. Lærerne har svart på en IKT-undersøkelse. Skal bli med i bok. 

• Tilsyn tidlig innsats: Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon. Skal intervjue 

kontaktlærere i 1.-4. klasse, avdelingsledere og rektor. 

• Tilsyn: "Lesing i alle fag" valgt som satsingsområde/vurderingstema, har vært satsingsområde 

lenge men synes ikke vi har lyktes, derfor valgt til ekstern vurdering. Elever intervjuet. 

Resultat: elevene er fornøyd, vet hva som kreves av dem, forholder seg til ukeplan. Roser 

læreverket Salto og lærestrategier der. Men vi har en leseplan for skolen som ikke er 

oppdatert og er ikke aktiv, det vil si ingen forholder seg til den. Dårlig oppfølging av resultater 

på kartleggingsprøver, snakker ikke sammen om elever. Informasjon om mestringsnivå, ulikt 

for de ulike trinnene. 

• Helsefremmende skole: Skolen har plan for helsefremmende skole. Går sin gang og er på vei. 

Hilstad og Nordhus er godt i gang, det er vi også men har ikke fått i gang aktivitet på 60 

minutter hver dag. Meningen at skolen skal komme i gang på nyåret med daglig aktivitet på 

60 minutter.  Skal kombineres med psykisk helse, naturopplevelser, mat, daglig aktivitet. Ikke 

like enkelt å sette i gang på en stor skole som på en liten skole. Diskusjon om uteskole vil nok 

komme igjen. Innspill: Viktig å legge opp til at ungene får mestringsfølelse. Diskusjon rundt 

tema. De anbefalte kriterier for helsefremmende skole er veiledende. 

• Elevundersøkelse: Kjørt i dag (3/12) på 10. klasse og i morgen (4/12) på 7. klasse. Pålagt i 

disse to klassene. 

• Foreldreundersøkelse: Ønsker å kjøre ut denne i år. Mange år siden undersøkelsen ble kjørt 

ved skolen, veldig dårlig deltakelse tidligere. Tema: samarbeid hjem skole, dialog og 

medvirkning, læring og utvikling, mobbing. Er med få spørsmål, men gjør terskelen for å 

svare lavere. Undersøkelsen er for foreldrene ved hele skolen. Kan bruke undersøkelse to 

ganger i året. Undersøkelsen går til Utdanningsdirektoratet (ikke skolen). Ikke med 

kommentarfelt i undersøkelsen.  

 

Sak 2: Samarbeidssaker mellom FAU og skoleeier/rektor 



• Sykkelstativ i nord: Foreldre etterspør sykkelstativ. Parkering skal ikke være i nord, men i sør. 

Bruke de stativene som er der. Hva kan vi gjøre med det? Argumentet er at det skal være fri 

ferdsel ved hallen. Forslag om at en lærer står der hver morgen. I sør er det ikke nok 

sykkelstativ. Mulig å finne et alternativ på skolens område for å parkere sykkel. Skoleeier må 

ta dette videre. Må skaffe til veie sykkelstativ som står fast i grunnen, til antall syklende 

elever ved skolen. Rektor tar saken videre og bruker helsefremmende skole som argument. 

• SU – møte avholdes 10.12.2018 klokka 13.00. FAU møter med to representanter. 

 

Sak 3: FAU – arbeidssaker:  

• Trine – aktivitetspark og basketball-kurver: Utsettes til neste møte  

• Thomas – Ballbinge: utsatt til neste møte: Utsettes til neste møte 

• Gjennomgå saker til SU –møte 10.12.2018 

o Felles regler for klassesponsing: Må ha holdningsendring. Må finne ut hvordan vi skal 

gjøre dette og få til en plan for hvordan vi skal gjøre det. Skolen må inn og ha en 

mening om det. Må formulere holdning. Vi må spille på lag sammen. Dette kan vi 

også henge på helsefremmende skole, henge på psykisk helse. Må prøve å få med 

andre FAU i kommunen, finne alternative måter hvordan vi kan løse dette på. Bruke 

avis, leserinnlegg. Vi kan fortelle om alternativ måte å gjøre det på, komme med 

oppfordring og ha konkrete ting om hva vi kan bruke det til. Har ikke myndighet til å 

stoppe det. Kan ta med inn i SU at vi har en diskusjon om dette og ønsker å gjøre noe 

med et. Ønsker å ta imot innspill. 

FAU kan snu hodet til foreldrene for å bruke midlene jevnt opp gjennom skoleårene. 

o Tak/ly på fremsiden av skolen: Skolen må ta tak i. Ønske fra elevrådet om å ha et 

sted å gjøre av seg når det er dårlig vær. Har tidligere prøvd å gjøre noe med det 

uten at noe har skjedd. 

o Helsefremmende skole – 1 times aktivitet hver dag 

o Leksefri skole: Opp til hver enkelt skole, hvor langt kommet i prosessen. Hva har de 

sett for seg, en ren leksefri skole eller litt? Har blitt mye mindre lekser nå enn det har 

vært tidligere. Mange andre skoler har gjort dette, kan få tips der, vi trenger ikke 

finne opp noe helt selv. Mange ting som taler for. 

o Trafikale utfordringer ved skolen: Veg fra bussholdeplass i sør med bygging der veien 

kommer til å bli veldig trafikert framover. Med tanke på alle elever som går der. 

Spørre om hvilken plan som foreligger i forbindelse med bygging. 

Gangfelt ved Salhus alle der biler ikke stopper. Hva med drahjelp fra 

ungdomsskoleelever. Skolen kan kreve at politiet gjør kontroller. 

• Fortsette på arbeidslisten, vurdere hva vi skal jobbe med og fordele oppgaver ut fra dette: 

Utsettes til neste møte 

 

Sak 4: Eventuelt 

• Ingen saker 



 

 

 


