29.05.2020

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG - REFERAT
Møte nr. 9 – 2019/20 i FAU tirsdag 2. juni kl. 19.30-21.00 på Teams.
Deltakere:
Rune Sandberg (2.trinn), Henning Lystad (3.trinn), Guro Weie (4.trinn), Petter Vesterås (6A), Bjørn Åge
Fjeset (6B), Rektor Ingrid Stai Skjesol, Malin Viken (7.trinn), Kristine Fjeset (1.trinn)
Kopi: Natalia Baydakova (5. trinn), Klassekontaktene/vara.

SAKLISTE:
SAK 48-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV REFERAT FRA 12.05.2020
OK

SAK 49-19/20
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLING
OK

SAK 50-19/20

OPPDATERING COVID -19
Ny veileder med fasedeling er lagd. Vi er nede på gult nivå frå 2. juni,
men fortsatt gjelder noen restriksjoner. Kan ha større klassevise
kohorter, men ikkje blanding på tvers av trinnene. Meters-regelen
gjelder ikke inne i klasserommet. Separate garderober er fortsatt en
utfordring. SFO har begrenset åpningstid på grunn av
personalutfordringer pga. mye uteskole som krever mye personale.

SAK 51-19/20

AVSLUTNING AV SKOLEÅRET, OPPSTART TIL HØSTEN
God kontroll på avviklingen i forhold til smittevernreglene.
Siste skoledag er 19. juni, som er vanlig full skoledag. SFO er åpen til
3. juli, og her deretter 4 uker ferie. Åpner igjen den 4. august. 3., 12
og 13. august er det stengt pga. planleggingsdager. Skolestart er den
17. august.

SAK 52-19/20

17. MAI-IS TIL ELEVENE
FAU spanderte is på alle elever uka etter 17. mai.

SAK 53-19/20

EVALUERING AV FAU-ÅRET
Nye fotballvant er på plass. Det har vært god møteledelse, og alt har
vært ryddig og greitt. FAU har godt med penger. Vi har testet litt ut
skolelunsj og skolefrukt. Rektor mener FAU har vært
løsningsorientert.

Informasjonssaker:
- Revidert ordensreglement for grunnskolen er vedtatt. Oppdatert reglement vil bli lagt
ut på kommunens hjemmeside. Dette ble lagt til: Første setning endres til: "Orden og

oppførsel skal, sammen med opplæring i fag, åpne dører for verden og framtiden."

-

Rådmannens innstilling til vedtak ang. romutfordringer til høsten:
o Skolen får 214 elever til høsten. Skolen er dimensjonert for 200. Det er i
hovedsak større innflytting til Inderøy kommune-, og dels mer flytting mellom
skolekretsene i kommunen enn det som er stipulert som er årsak til at
prognosene ikke stemmer. Skolen får for lite klasserom, og tre kortsiktige
løsninger er vurdert. Komite Folk har møte 3/6. Det konkluderes i
innstillingen med at alle løsninger har klare ulemper, men en brakkeløsning
der lærerne får kontor i brakkene gir færrest ulemper. De ansatte er enige. En
jobber derfor med å få på plass denne løsningen før skolestart. Brakke
monteres på enden av nybygget, og tar en del av plenen. Den blir uten vann
og toalett, og uten garderobe. Det blir en noe trangt og uhensiktsmessig
løsning.
o Rådmannen understreker sine betenkeligheter, elevtallet forventes å øke.
Utviklingen følges tett. De neste to årene ligger det an til 14 grupper, og tredje
året 13 grupper. Det er lite garderobeplass for ansatte, og det har alltid vært
trange garderober i den gamle delen. Nydelen er OK mht. garderobe og
toalett. Gammeldelen av skolen må 5 trinn dele, og det er trangt, særlig mht
garderobe og få toalett.
o Det ble 2/6 fremmet forslag i hovedutvalg Natur om at Rådmannen vil få i
oppdrag å gjøre en mer grundig utregning for langsiktig løsning for
situasjonen ved Sakshaug skole. Forventes å være klar i desember.
o Det er naturlig at FAU også uttaler seg i saken i løpet av høsten.

-

Dugnad: Maling til 7.-klasseskuret er bestilt. Petter kaller inn til dugnad. Snekkeren
kommer innen 1 uke og kler igjen dør. Vi bestille montering av glass til uka før
skolestart. Lysene er tilbake, elektriker bes montere og sikre disse bedre.

-

Sommerles er i gang. Leseferdigheter er ferskvare, og alle oppfordres derfor til å lese
mye i sommer.

Rune Sandberg
- sekretær -

