
 

REFERAT FAU-MØTE 4.2.19 

 

Tilstede: Liz, Anita, Eli-Helen, Thomas, Sissel, Merete, Trine, Hilde 

Forfall: Barbro, Anniken, Maja, Eva 

 

Sak 2: Samarbeidssaker mellom FAU og skole-eier/rektor 

• SU – møte 

• Rykter om salg av rusmidler på skolen 

Informasjon fra skolen:  

• Rektor har bestilt leirskole for 7. kl til høsten.  

• Rykter om salg av rusmidler. Skolen er klar over situasjonen og det er gjort tiltak. FAU ønsker 

å diskutere med ledelsen be rektor om å informere om dette til foreldrene.  

• SU-møte: ny dato 12.3.  

 

Sak 3: FAU – arbeidssaker:  

Inkluderende skolemiljø – foredrag FUG: vi har tatt kontakt med FUG og ønsker å booke et foredrag. 

Målgruppe: foreldre og foresatte på Salhus skole. Avholdes i aulaen på Salhus skole. 

Kommunalt FAU: Hilstad er positive, de andre skolene har ikke gitt noen tilbakemelding.  

Status opplærings-/informasjonsmateriell til bruk på blant annet foreldremøter v/Eli Helen: har 

funnet informasjon som skal brukes på foreldremøtene til informasjon. Bør klargjøres til 

foreldremøtene i innen 15.4. "Årshjul": vi skal legge oversikten øverst på FAU siden.  

Gjennomgang av skriv ifht våre holdninger og tanker v/Anita: sendes ut på mail til styrets 

medlemmer med frist til innspill fra oss, må i bearbeidet form deretter sendes ut til alle trinnene via 

klassekontaktene.  

Lysregulering av gangfelt v/Sissel: hatt dialog med Statens vegvesen v/Brattbakk, de ber om at vi 

sender inn søknad med begrunnelse til Vegvesenet. Slik avgjørelser er basert på frekvens. Vi ønsker å 

foreslå å eventuelt oppfordre til bedre belysning på gangfeltet. Thomas tar kontakt med kommunal 

representant på området.  

Holdningsskapende tiltak – trafikksikkerhet: tas videre til SU.  

Aktivitetspark og basketball-kurver: det er bestilt 4 basketballkurver, 2 på baksiden og 2 på 

fremsiden. FAU skal betale halvparten. Aktivitetspark: mange muligheter. Utfordringen ligger i 



grunnarbeid og underlag i form av matter/duk+bark. Må da evt klareres med kommunen ifht 

grunnarbeid.  

Ballbinge v/Thomas: har henvendt seg til Tjalg. Det blir avgjort at vi sjekker med Brønnøy kommune 

ifht å sjekke ut hvilket areal vi har disponibelt på framsida. Dette for først å klargjøre hvilket areal vi 

har til disposisjon.  

 


