Møtereferat FAU styremøte mandag 4/11 kl.19.30 – 21.00

1. Info fra rektor Jorun S.
Rektor var ikke til stede. Ingen informasjon fra skoleleder.
2. Gå gjennom og godkjenne møtereferatet fra styremøte 14/10-19.
Tilføying på pkt. 6: Diskusjon omkring valgkomite. Det ble i etterkant opprettet
en valgkomite bestående av Bente Milde og Silje Marie Pettersen,
valgkomiteen ble igjen avviklet da det var uklart hvordan dette skulle gjøres.
3. Opprettholdes kantinetilbudet til ungdomsskolen fra 01.01.2020.
FAU synes dette er en dårlig ide. Argumentet om likeverdig. Dumt å vise
handlekraft ved å legge ned et tilbud som fungerer supert og som har løftet
Salhus skole og skolemiljøet…. Psykisk helse og trivsel er sagt å være
satsingsområde i BK/Brønnøyskolen. Nylig gjennomført WS for å fremme
miljøet og nå fjernes et tilbud faktisk bidrar til dette….Vi skjønner at man vil
harmonisere skolene i Brønnøysund – men dette er å starte i feil ende – man
vil aldri klare å få til et fullverdig likeverdig tilbud.
Andre punkter som ikke er likeverdige:
 Svømmetilbud
 Uteområde tilgang til fasiliteter
 Valgfagtilbudet
 Newtonrommet?
 Gymsalfasiliteter
 Bibliotektilbud
 Kantinebruk på vgs?
Er det vurdert å øke prisen for lunsjen for å kunne beholde tilbudet?
4. Innkjøps-ønsker fra elever og lærere.
a. Ønske om innkjøp av forsterker: skolen ønsker å kjøpe forsterkeren
som skolen bruker pr i dag og som pr i dag tilhører. Vedtak: FAU
betaler dette innkjøpet på 9000 kr.
b. Nett til fotballmålene: FAU dekker dette inntil 10 000 kr.
c. Innkjøp av KIN-ball: FAU dekker dette innkjøpet.
d. Uteskoleområdet i Salhusmarka: FAU har fått spørsmål om å bistå til
rydding av tidligere uteskoleområde og eventuell tilrettelegging av
området rundt Storsteinen. Vedtak: FAU anser ikke at vi pr i dag kan ta
på oss ansvar for å få i stand dette siden dette ligger utenfor skolens
område. Vi anbefaler at skolen tar kontakt med områdets velforeninger.

e. Gapahuk i Døpeskogen:
i. Vedtak: FAU ønsker å få til en gapahuk i Døpeskogen i løpet av
skoleåret 2019/2020. Fortrinnsvis ønsker vi å inngå et
økonomisk samarbeid med andre lag/foreninger: forslag DNT,
Tjalg eller lignende. Dersom dette ikke er mulig må FAU vurdere
å ta hele kostnaden selv. Tidligere har det vært dialog med
eiendomsavdelingen som er positiv til et gapahukprosjekt. Det er
behov for å snakke videre med eiendomsavdelingen for et mer
formalisert samarbeid. FAU vedtar å gå inn med inntil 50 000 kr.
5. Innkomne henvendelser og spørsmål til styret.
Leder redegjorde for tre innkomne henvendelser og svar utarbeides.
6. Årsmøte 28/10, herunder se på: etiske retningslinjer og vedtektsendringer,
valg av styre og styreverv.
a. Merete justerer årsmøtereferatet og sender ut til godkjenning i styret
snarlig.
b. Nytt årsmøte 25.11: innkalling må ut innen 11.11.
c. Vedtektsendring: se styrets forslag til nye reviderte vedtekter.
Merk: disse ble med et par justeringer vedtatt på ekstraordinært
årsmøte 25.11.2019

7. Eventuelt.
Ingenting under eventuelt
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Hilde Nilsen

