FAU-styremøte, mandag 2. desember
Til stede: Trine, Barbro, Bente, Monica, Silje, Eli Helen, John-Kåre, Jorun
Ikke til stede: Thomas, Linda, Eli Renate, Turid, Sissel
1. Informasjon fra rektor. Smått og stort:
- Jobbes med utforming råd og utvalg.
- Skolerute er vedtatt og legges på nettside til kommunen, jobbes med brukbare nettside for
alle skolene – det skal være samme layout som på kommunens nettsider.
- Leirskole er bestilt – vinterleirskole til Røros i uke 13, skal sende informasjon til foreldre og
foresatte.
- Hva vi har jobbet med i høst: skolemiljø i høysetet og en veldig god jobb er gjort – om noen
føler de ikke er hørt så må folk si ifra, nybrottsarbeid. Link til livet – en god ting som vil bli
veldig bra, skal bygge personer. Jobbet med elevmedvirkning – Erik Irgens har vært på besøk,
tatt tak i med elevrådet, har tro på det og det skal ned i klassene som skal være med å
medvirke i ukeplaner og annet, det er god læring i det.
-Adventstid på skolen er samlende og ungene får vise seg fram, felles adventsstund, julegrøt,
juleball.
-Økonomi: informasjon om økonomi og utfordringer. Konsekvenser må synliggjøres.
Diskusjon rundt suksesskriterier og at disse må dyrkes. Tillit til arbeid som gjøres fra toppen i
Brønnøyskolen. Diskusjon rundt kantinetilbudet og at det må bevares.
2. Kort ref./info fra siste møte: I styremøte i november jobbet styret med vedtektsendringer
etter årsmøtet 28. oktober. Vedtak som ble gjort: kjøpe kin-baller etter å ha mottatt ønsker
fra elever og lærere, ordne med nye nett til alle fotballmål ute, kjøpt inn lydmikser/høyttaler,
øremerket minst 50.000 kroner til gapahukprosjektet som er jobbet med. Fra årsmøtet er det
skrevet protokoll som blir tilgjengelig snarest.
3. Info til nye styremedlemmer: FAU-side for alle og FAU-styreside. Vi fortsetter å bruke
facebook-sidene. Foreldreutvalget for grunnopplæringen sine nettsider er fint å ha kjennskap
til (www.fug.no). Det er greit å vite litt om opplæringsloven og barneloven. Vi i styret skal nå
ut til klassene med saker. FAU legger ut alle referater på hjemmesidene til skolen
(www.salhus-skole.no)
4. Valg av leder og sekretær: Diskusjon rundt verv. Styret er nok medlemmer til å foreta valg på
møtet. 7 av 12 medlemmer til stede, 5 ikke til stede. Velges for ett år. Monica velges som
leder. Eli Helen velges som sekretær.
5. Følge til buss for de yngste elevene: Vi ønsker sikker skolevei. BBU har følge til buss fra 1.-4.
klasse. Jorun tar det med til ledergruppe, det henger sammen med trafikksituasjonen.
Forslag: Hva med å dra inn fadderordning eller lærlinger som kan følge til buss?
6. Maling av grunnmur: Styret har tidligere vedtatt foreldredugnad, dette har ikke blitt fulgt
opp. Kommunen har kjøpt inn koster og maling. Noen elever kan kanskje være med i samråd
med kunstlærer, de får være med på noe og det kan slå positivt ut. Kan jobbe på tvers,
styrker empati, samhold og eierskap. Må ha en plan på dette til våren da det kan gjøres.
Barbro og John-Kåre stiller i arbeidsgruppe. Mange ideer til hvordan det kan jobbes.
7. Arbeidssaker, gamle og nye:
- Egen perm om FAU med informasjonsmateriell. Silje har begynt og tar med neste gang.
- Arbeid med skolens uteområde
- Gapahuk som er øremerket penger til fra FAU – skal fortsette med og Trine skal ha møter
med mulige samarbeidspartnere, gapahuk et resultat av flere ting og har store muligheter.
Positivt at penger føres tilbake til barn i området i utearealet.

- Forslag til ny arbeidssak: kjøkkenhage/veksthus, ungdomsklubb/miljøbase – velforening i
Salhus alle er engasjert og vi får disponere slette ved Salhus alle/storsteinen. Samarbeid med
velforening og skolen. Bente tar kontakt med person i velforeningen.
Eventuelt: - Henvendelse fra BBU om å delta på møte 4/12. Agenda: *Kommunalt FAU *Planlegging
av allmøte om RUS *Informasjon om barne- og familietjenesten. Merknad: dette møtet ble utsatt til
etter nyttår.
-Trafikkmåling, passasje som gjør at ungene går trygt til bussen. Jorun tar kontakt med kommunen
Valgte representanter til SU inneværende skoleår: Leder Monica Starheim og Silje Marie Pettersen.
Vara er Trine Elisabeth Fagerland og Barbro Johannesen.

Neste møte: mandag 13. januar klokka 19.30-21.00

Referent
Eli Helen Korsan

