11.03.2020

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
Møte nr. 6 – 2019/20 i FAU tirsdag 10. mars kl. 19.30-21.00 på Landskapet
(SFO-rommet), Sakshaug skole.
Deltakere:
Rune Sandberg (2.trinn), Guro Weie (4.trinn), Natalia Baydakova (5. trinn), Petter Vesterås (6A), Bjørn
Åge Fjeset (6B), Rektor Ingrid Stai Skjesol
Kopi: Kristine Fjeset (1.trinn), Henning Lystad (3.trinn), Malin Viken (7.trinn)+ klassekontaktene/vara.

SAKLISTE:
SAK 33-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV REFERAT FRA 04.02.2020
OK

SAK 34-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLING
OK

SAK 35-19/20

MATSERVERING PÅ SFO
Spørsmål fra foresatte om næringsinnhold, foreldrebetaling og
varmmat. SFO-leder Bente kommer kunne ikke komme. Ingrid
orienterte litt om dette.
Saken tas opp igjen på neste møte med Bente Bromstad.

Vedtak:
SAK 35-19/20

Vedtak:

ELEV- OG FORELDREUNDERSØKELSEN
Ingrid går gjennom resultatenen av elevundelsrøelsen og
foreldreundersøkelsen. Elevundersøkelsen er tilgjengelig på
skoleporten.no
FAU er tilfreds med det resultatene fra foreldreunderøkelsen viser.

SAK 36-19/20
Vedtak:

SKOLELUNSJ OG SKOLEFRUKT
Ny lunchdag planlegges til neste møtet. Ingrid setter opp en dato både
for skolelunch og fruktdag.

SAK 37-19/20
Vedtak:

DUGNAD VÅR 2020
Det er kommet innspill fra lærerne og SFO på mulige oppgaver. SFO
sender en liste til Ingrid, som siler ut oppgaver som er skolens /
kommunens ansvar. Filtrert liste presenteres på neste FAU-møte.

Informasjonssaker:
- Koronavirus
- Ungdata junior
- Nasjonale prøver
- Aktivitetshjul Sakshaug skole og AKSET

Se referat fra SU / SMU-møte samme dag
for mere informasjon om disse sakene.

Eventuelt:
- SFO lurer på om FAU ønsker å prøve ut uttesting av to stk. Walkie Talkie. Dette for å
lettere ha kontakt mellom SFO inne og de som er på kantinen, ved idrettsbanen, i
Prestlia etc. Fordel er at de ansatte ikke trenger å benytte egen mobil, at det er dårlig og
delvis manglende mobildekning i området og enklere å varsle henting / sende unger
som hentes inn. FAU stiller seg positive til dette. SFO er bevist på å begrense hvilken
informasjon som sendes over sambandet.

Rune Sandberg
- sekretær -

