22.01.2020

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
Møte nr. 4 – 2019/20 i FAU tirsdag 7. januar kl. 19.30-21.00 på Landskapet
(SFO-rommet), Sakshaug skole.
Innkallinga går til:
Kristine Fjeset (1.trinn), Rune Sandberg (2.trinn), Henning Lystad (3.trinn), Guro Weie (4.trinn),
Natalia Baydakova (5. trinn), Petter Vesterås (6A), Bjørn Åge Fjeset (6B), Malin Viken (7.trinn)
Kopi går til klassekontaktene/vara.

SAKLISTE:
SAK 22-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV REFERAT FRA 05.11.2019
OK

SAK 23-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLING
OK

SAK 24-19/20

INNKJØP AV FOTBALLVANT
Bjørn Ivar Wågan fra fotballstyret og Frank Steinar Reierskog fra Staal
deltok, og informerte om aktuelle vant for 3-erbane og priser.
Fotballbingene (se www.3erbane.no – Stryvo Stryn) koster kr. 80.000,+ frakt. Mva kompenseres og regnes ikke med. Dette er en type vant
som er 1,15 m høy i galv. stålgitter, integrerte mål, med åpninger i
begge langsider for å gå inn og ut av banen. De er lett å montere /
flytte. Utførelsen virker solid. Alternativet med lavere vant som man
har i dag er blandet, pga dårlig utføresle i skjøtene.
Det gis spillermidler for 1/3-del av innkjøpskostnaden. Fotbabllgruppa
kan bidra med inntil kr. 24.000,-. IL Stål støtter med inntil 1/3-del.
Fotballgruppa og IL Stål er positive / ønsker kjøp av to stk. binger.
Frakt for to binger utgjøør ca. 12.000,-.
Kostnad for FAU ved kjøp av 1 stk. binger: ca. kr. 21.100,Kostnad for FAU ved kjøp av 2 stk. binger: ca. kr. 55.100,Lagring av bingene: Kan henges på utvendig vegg i redskapsgarasjen.

Vedtak:

Møtet er positiv til kjøp av to fotballbinger. Ingrid må sjekke med
kommunen om drift av plenen. Sjekkes også opp om vantene kan kobles
sammen. Beslutning gjøres i neste møte.

SAK 25-19/20

EVALUERING AV SKOLEMAT OG SKOLEFRUKT
Erfaringer skolemat: Mere brød og knekkebrød, færre stasjoner, dele
opp ost, mindre skinke og tomat, mere agurk. Ønsker prim, salami og
leverpostei. Maten ble bra mottatt, det spises godt. Spiste mye paprika
og agurk. God stemning. Fint å spise sammen.

Erfaringer skolefrukt: Ei kasse på trinnet, fungerte godt når de delte
opp frukten på klasserommene. Bedre enn å få med frukt hjemmefra.
Mengde OK.
Vedtak:

Det ble ikke satt opp hvor mye skolemat som ble anskaffet – derfor
vanskelig å korrigere mengder til neste gang. Det må settes opp liste
over levert mat, slik at mengde og utvalg kan justeres inn. FAUs ansvar.

SAK 26-19/20

EVALUERING JULEAVSLUTNING
Minihallen ble brukt til lek – positivt. Godt med vakter. Serveringen
fungerte, brus i plastflasker. Litt lite kake, fikk kake fra kantinen. Den
glutenfrie kaken var ikke god! Sang på scene. Bra organisert
jultregang. Bra gjennomført arrangement.
Rapport lages og legges i mappen. Lite endringer nødvendg for neste år.

Vedtak:
SAK 27-19/20

Vedtak:
SAK 28-19/20
Vedtak:

7.-KLASSESKUR
Skuret er for åpent og får for mye gjennomtrekk. Det gir en
vindforsterkende effekt inne i skuret. Sæerlig vind fra sør + vest er
plagsom. Pleksiglass og stegning av minst en åpning nevnes.
Malin kontakter Gunnvor og avklarer tiltak. Dugnad til våren for å male
skuret.-møtet.
INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ
Presentasjon av utkast til prosjektplan.
Ingrid sender ut til FAU. Evt. innspill sendes til Ingrid.

Informasjonssaker:
- Informasjon om skolens deltakelse i ECHO-studien
- Kommunikasjon heim-skole (alternativ til Mobilskole)
- Regler for bedbrakt utstyr på skolebuss
Rune Sandberg
- sekretær -

