12.05.2020

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
Møte nr. 8 – 2019/20 i FAU tirsdag 12. mai kl. 19.30-21.00 på Teams.
Deltakere:
Rune Sandberg (2.trinn), Henning Lystad (3.trinn), Guro Weie (4.trinn), Natalia Baydakova (5. trinn),
Petter Vesterås (6A), Bjørn Åge Fjeset (6B), Rektor Ingrid Stai Skjesol, Malin Viken (7.trinn), Kristine
Fjeset (1.trinn)
Kopi: Klassekontaktene/vara.

SAKLISTE:
SAK 43-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV REFERAT FRA 04.04.2020
OK

SAK 44-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLING
OK

SAK 45-19/20

17. MAI
Ingen arrangement i regi av skole og FAU.
Følge de nasjonale retningslinjene.
Det blir korps, se informasjon i avisa.
Elevrådet oppfordrer alle til å bli med på sang der de er kl. 13.
Oppfordrer heimene til å feire dagen. Husk lek, is, flagg og sang på
balkongen.
Ingrid legger ved bilde av annonsen i Inderøyningen ved utsendelse av
referatet.

SAK 46-19/20

DUGNAD mm.
Dugnad utendørs kan utføres så lenge retningslinjene følges.
FAU har fått inn kr. 82.000,- fra Inderøy IL, som er overskudd etter
skatebowlen.
Det blir ikkje salg av Inderøykort i år.
Fotballvantene er kommet. Det vurderes når de skal settes opp. Petter
sjekker med Bjørn Ivar om de har mulighet å sette dem opp. Det kan
være en fordel med så mye uteskole som det nå er.

Vedtak:

Malin spør snekker om at han fjerner døren/åpningen mot Askset (SV),
og fyller igjen med stendere (det skal kun være åpning mot Spiren og
mot skolen, NØ og NV).
Grunning og maling utføres i vår. Petter sjekker med farge, og
bestiller/kjøper inn maling og koster. Maledugnad organiseres internt i
FAU, og man inviterer inn ekstra hjelp etter behov. Det er nok med 2-3
personer per strøk.
Malin bestiller glass og sjekker ang. mulighet fo rat levernadør monterer
disse. Malin avklarer når montering kan utføres, slik at maling er ferdig
til da. Glass monteres på sidene mot SV og SØ.

Rune tar ansvar for oppfresing av sandkassen mm.
Ved bowlen på siden mot klatrestativet bør det legges annet dekke,
bredde ca. 1 meter, for å unngå at det kommer grus nedi bowlen. Rune
sjekker mulighet for å legge betongheller.
SAK 47-19/20

TILTAK MOT MÅSEREIR
Spørsmål fra forelder. I fjor var det daglige turer på taket for å rydde
reir etc. Må tas før egg legges. Lagte egg kan ikkje røres. Rovfugl/
drager og gymmislanger på taket. I år er det også spent opp streng på
dissestativene.

Eventuelt:
- FAU gratulerer Ingrid med ny jobb. Rektorstillingen lyses ut snarlig, Ingrid blir nok
med over oppstart til høsten.
- Det er viktig at elevene har klær etter været når det er uteskole!
- Romproblematikk for neste skoleår: Akset er ikke et alternativ. Brakkeløsning er
under planlegging, slik at det skal være raskt å få det på plass dersom det blir den
valgte løsningen, når beslutning om løsning tas i juni.
- Leirkole / eksusjoner i skolens regi er avlyst.
- 6-klassetur Jonholmen: Forslag om å gjennomføre dagopplegget, og ikke ha
overnatting. Kan ta overnattingstur til høsten?
- 7-klassetur Drageid - Namdalseid: Avgjøres mandag 18. mai. Kjøre privatbiler og det
deles opp slik at kun én klasse er der til enhver tid.
- Sommeravslutning: Arrangeres klassevis i år, fortrinnsvis utendørs. Unntak for 7klasse, som kan ha et arrangement inne og gjøre litt mere ut av det om de ønsker
det.
- Skolen setter opp en plan for hvilke dager de ulike klassetrinnene kan ha avslutning.
FAU sørger for at benkene er på plass.
- På grunn av at det ikke avholdes foreldremøter inneværende skoleår vil nye
reprenentatner velges like etter skolestart. FAU sitter til nye er valgt, dvs. at de deltar
på første møte til høsten.
- Siste FAU-møte er 2. juni.
Rune Sandberg
- sekretær -

