Møtereferat FAU møte mandag 3. juni 2019, klokken 19.30
Tilstede: Jorun Stormyr, Liz Lakselv, Trine Fagerland, Barbro Johannsen, Sissel Lakselv, Anniken Hanssen, Eli
Helen Korsan, Maja Fagerland, Thomas Einvik
Sak 1 - Saker og informasjon fra skolen
• Rektor Jorun Stormyr informerer ang tilsyn i forhold til Opl. §9-a. Rutinene rundt dette skal revideres, og
skal være klart så raskt som mulig. Det sendes ut Transpondermelding til alle foresatte når denne
prosessen er ferdigstilt.
• Workshop ift. inkluderende skolemiljø.
Oppvekstsjefen ønsker at rektor i samarbeid med FAU (gjelder alle skoler) har et møte der man går
gjennom hensikt/formål med prosessen og tar opp hvilke tema man kunne brukt på en dialogkafé til
høsten.
Det settes opp eget møte til denne 24.06.19, klokken 19.30.
• Tildelt midler til «Lektor 2 ordning». Det planlegges ett prosjekt som skal føres i naturfag. Er tildelt kr
40.000, - som går til frikjøp av lærere (2 stk.) og reise/opplærings-utgifter.
• Newtonrom – Karina Lande får 40% stilling og leder newtonrommet sammen med Fredrik Endresen. En del
naturfag undervisning vil foregå her, og nabokommunene kan også inviteres på besøk.
• Elevundersøkelsen – Kom dårlig ut på mobbing på 7 trinn (11% melder om mobbing) og 10 trinn (4,3%
melder om mobbing fra andre elever, 6,4% melder om mobbing fra voksne).
Gjennomført Spekter (ikke-anonym spørreundersøkelse). Elevene som melder om mobbing kalles inn til
samtale for å se nærmere på situasjonen og mange saker er blitt ordnet opp i.
• Arbeidstilsynet kommer og har tilsyn på skolen 04.06.19.
Sak 2 – Samarbeidssaker mellom FAU og skoleeier/rektor
• SU-møte. Ny dato settes torsdag 13.06.19, klokken 14.00.
• Informasjon om møtet med elevrådet for ungdomstrinnet. Elevene gir tilbakemelding om at ipad er
vanskelig å bruke til skriving/skolearbeid. Oppvekstsjefen har innvilget at de får bruke både ipad og data.
Ønsker fra ungdomstrinnet til FAU: Nye nett til fotballmålene, ballbinge, brettspill (monopol, twister),
vannkoker og mikrobølgeovn til aulaen, biljardbord til aktivitetsrommet, flere konsoller til Playstation, nye
fotballer/håndballer, sofa til aktivitetsrommet, sykkel/skateboard-bane, skøyteledninger til PC, kantine 5
dager i uken, «pakke» fra FAU med utstyr med ball osv.
• Bruk av ufaglærte lærere i skolen. Brukes en del ufaglærte på grunn av mangel på utdannet personell og
høyt sykefravær. Mange gode ufaglærte på Salhus skole.
• Reglement for ungdomstrinnet/mellomtrinnet. Ungdomstrinnet/mellomtrinnet har en utdyping av
ordensreglementet. Ønsker en evaluering av dette. Jorun tar det med til avdelingslederne.
Sak 3 – FAU Arbeidssaker
• Status gapahuk/uteområdet
Basketballkurver er satt opp. Trine innhenter tilbud på gapahuk og venter på tilbakemeldinger.
• Status på midler FAU har tildelt. (se møtereferat 06.05.19)
Utesjakk – Kurt bestiller
Treningsapparat – Kurt har bestilt
Høyttaler/lys – Arnt Rune bestiller
Sak 4 – Eventuelt
• Trafikksikkerhet
Eli har kontaktet kommunen, men ikke fått tilbakemelding. Brønnøysunds avis har tatt kontakt med Eli og
ønsker ett intervju med FAU ang. trafikksikkerhet rundt Salhus skole.
Ønsker å komme tilbake til dette på et senere tidspunkt når FAU har utarbeidet et mål og plan for dette.

