Møtereferat fra FAU styremøte mandag 2. september kl. 19.30 – 21.00
Tilstede: Rektor Jorunn Stormyr, oppvekstsjef Cathrine Theting, Barbro Johannesen, Eli Renate
Hagen, Eli Helen Korsan, Trine Fagerland, Liz Lakselv.

Sak 3. Info fra skolekonferansen 28/8-19 v/Cathrine Theting. (Denne saken ble etter ønske tatt
som nr. 1 pga. tidsressursen som var avsatt til dette møte). Cathrine informerte fra sitt innlegg til
politikerne den 28/8. Hun fortalt om kommunens arbeid rundt mobbetall, tilsynsrapport og 9A saker.
Cathrine T. deltar også på Foreldrerådets Årsmøte, mandag 28/10-19, slik at alle foreldre/foresatte
som ønsker det kan få informasjon om kommunenes arbeid.

1. «Foreningsetikk og «kjøreregler» for FAU, med bakgrunn i sommerens «skoledebatt» i
media/Brønnøysunds Avis.
- Vi starter på arbeidet med å utarbeide «kjøreregler»/retningslinjer for FAU styret og
styremedlemmene. Dette knyttes til tema som blant annet kommunikasjon og samarbeid,
innad i styret og utad/ut av styret.
2. Generell info fra Jorunn:
- Skolen er i dialog med kommunen angående skoleveien og overgang v/hovedvei.
- Velforeninger på Salhus jobber også med dette.
4. Kort info fra «Ide-myldringsmøte 24/6 -19:
- Denne saken utsettes da referatet/sammendraget fra dette møtet mangler.
- Elevenes bidrag foreligger til dette møtet.
5. Regnskapet for skoleåret 2018 -2019:
-Regnskapet er gjort av kasserer Trine Fagerland, og gjennomgått med styremedlem Maja C.
Fagerland. Regnskapet legges frem for godkjenning på Årsmøtet.
6. Årsberetningen for skoleåret 2018 -2019:
-Årsberetningen skrives i år av nestleder Trine Fagerland, da styret mangler leder.
7. Status arbeidssaker:
-denne saken utsette til senere.
8. Vårens foreldremøter:
- denne saken utsettes til senere.
9. Styret for skoleåret 2019 – 2020:
- styret er ikke klart enda, da ikke alle trinn har valgt sine representanter.
10. FAU møtenes tidsressurs:
-Vi må avslutte møtene kl. 21.00 når det er tiden som er avsatt. Det kan ikke være slik at de som
må gå kl.21.00 mister deler av møte fordi man fortsetter etter avsatt tid. Møtetiden må da eventuelt
utvides.

Neste styremøte blir mandag 14. oktober kl. 19.30 – 21.00
Referent Trine Fagerland

