Referat FAU-møte Salhus skole 11.3.2019
Til stede: Liz Lakselv, Jorunn Stormyr (rektor), Sissel Lakselv, Barbro Johannesen, Merethe Nilsen, Eli
Helen Korsan
Fravær: Hilde Nilsen, Trine Fagerland, Anita Bøygard, Thomas Einvik, Eva Ekroll, Anniken Hanssen,
Maja Cecilie Fagerland
Saksliste
Sak 1: Informasjon fra rektor og skoleeier
Fylkesmannen i Nordland skal gjennomføre tilsyn på skolen med tema skolemiljø, paragraf 9 a. Seks år
siden sist. Rektor har i forkant fylt inn en "egenmelding" om skolen, fire lærere er plukket ut til å gjøre
det samme, og skoleeier skal gjøre det. Kommer to stykker fra fylket 19.3 som skal ha intervju med
rektor, de fire lærerne, noen elever og representant fra FAU. Skal være et kort oppsummeringsmøte
med ledergruppe på skolen før de skriver rapport. Skolen er glad for tilsyn, skulle være både på BBU
og Salhus. Nå blir det bare på Salhus (på grunn av kapasitet).
Hatt besøk av Kreftforeningen i dag 11.3. Bra opplegg. Treffpunkt. Rektor sender ut Transpondermelding til heimene med informasjon og om bruk av Treffpunkt.
Foreldresamtaler skal være ferdig til fredag før påskeferien.
Årsvurdering: gjøres forskjellig av lærerne, bestemt i kommunen at en gang i året skal det sendes
skriftlig vurdering hjem.
Leseplan som skolen har er utdatert etter at vi har fått elektroniske hjelpemidler. Scorer ikke høyt på
nasjonale prøver. Skal få hjelp av Nord Universitet til å få ny leseplan på skolen. Den vi har fra før er
utdatert etter at vi har fått elektroniske hjelpemidler.
Startet opp med fagfornyelse. Dette innebærer at vi fra høsten 2020 får ny læreplan. Venter på om
det blir noe nytt læreverk. Største endring blir i samfunnsfag og naturfag. Mest spennende med den
overordnede delen som går på atferd og hvordan vi skal ha det sammen.
Det skal være leirskole i år. De som er 7. klasse i år, får leirskole i november i 8. klasse. Blir leirskole for
alle trinn som kommer etter.
Sak 2: Samarbeidssaker mellom FAU og skole-eier/rektor
•

SU – møte, fastsette ny dato: 28. mars foreslås, rektor kaller inn. Møtet blir i skoletid.

Sak 3: FAU – arbeidssaker:
•

Inkluderende skolemiljø – foredrag FUG: Fått god respons fra Hilstad, BBU og Nordhus etter
at rektor sendte informasjon. Sender ut melding via transponder med påmelding. Diskuteres
å koble på dysleksiforeningen og adhd-foreningen.
Oppstart foredrag klokka 18.30.

•

Anita – status skriv om våre holdninger og tanker rundt dette med
klassesponsing/klasseturer: Et skriv må kortes ned for å få folk til å lese skrivet. FAU må drive
holdningsskapende arbeid, men må passe opp for ikke å virke dømmende. Liz sjekker med
foredragsholder i FUG om hun kan få med noe om dette i foredraget. Sparing og dugnad bør
være hovedaktivitet. Snakker mer om dette neste møte, da har kanskje flere gitt
tilbakemelding på skrivet og Anita er her da.

•

Barbro – Holdningsskapende tiltak – trafikksikkerhet - utgår

•

Trine – basketball-kurver – Sum skal deles mellom skole og FAU. Vet ikke status på dette
siden Trine ikke er her.

Sak 4: Eventuelt
•

Diskuteres å legge ut melding om at folk kan levere utgått skiutstyr, skøyter mm. Oppfordre
hjemmene til å gi brukt ski- og skøyteutstyr til skolen.

•

Gjenglemte klær på skolen: hva gjøres med disse. Har fått beskjed om at dette kastes. Vi kan
organisere så klær blir gitt til til Fretex

