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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
Møte nr. 1 – 2020/21 i FAU onsdag 16. september kl. 19.00-21.00 på Landskapet
(SFO-rommet), Sakshaug skole.
Innkallinga gikk til fjorårets FAU + nyvalgte represenater for dette skoleåret
Deltakere:
Torstein Ådnanes (1. trinn - ny), Kristine Fjeset (2.trinn - avtrer), Anita Sundet (3. trinn - ny), Rune
Sandberg (3.trinn - avtrer), Silje Hovland (5. trinn - ny), Natalia Baydakova (6. trinn – 1 år igjen),
Petter Vesterås (7A - avtrer), Kai Morten Høyem (7B - ny), Ingrid Stai Kjesol
Ikke tilstedet:
Marie Nesset (2. trinn - ny), Henning Lystad (4.trinn -1 år igjen), Guro Weie (5.trinn -avtrer), Kristine
Roel Olsen (7A - ny), Åge Fjeset (7B - avtrer), Malin Viken (8.trinn - avtrer)

SAKLISTE:
SAK 1-20/21
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLING
Godkjent

SAK 2-20/21

KONSTITUERING AV FAU 2020/2021
Les mer om FAU sin rolle på fug.no.

Vedtak:

Leder: Natalia Baydakova
Nestleder: Torstein Ådnanes
Kasserer: Silje Hovland
Sekretær: Kai Morten Høyem
SU/SMU: Anita Sundet

SAK 3-20/21
Vedtak:

OPPDATERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET
Alle i det nye FAU må signere referat, Petter sender inn til
Brønnøysundregistret.

SAK 4-20/21
Vedtak:

MØTEPLAN
FAU-møter 2020/2021, klokka 19.00 – 21.00: 26/10 + 23/11 + 11/1 +
15/2 + 15/3 + 19/4 + 10/5 + 7/6.
SU/SMU-møter: 17/9 + 28/1 + 3/6. Leder, nestleder og SU/SMU deltar
fra FAU.

SAK 5-20/21
Vedtak:

ÅRSMELDING OG REGNSKAP v/FAU-leder
Årsmelding og rekneskap ble gjennomgått og vedtatt med mindre
korrigeringer. Regnskapet revideres og summeres i tydligere poster, slik
at alle foreldre enklere forstår hva pengene er brukt til.

SAK 6-20/21

SKOLEMILJØ OG §9A
Plan for oppfølging av §9a er tilgjengelig på heimesida.
Skolen/AKSET/kommunen er i gang med ei toårig satsing på
Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Udir). 3 barnehager og 2
skoler er med for Inderøy. Liv Signe Saxhaug Munkeby er

ressursperson for skolene (oss og ungdomsskolen), Kari N. har en
utviklingsfunksjon ved vår skole. Elever og foresatt involveres.
Informasjonssaker:
Oppstart og Covid -19: Vi har hatt en spesiell oppstart i år, både p.g.a. omlegging og
oppstartproblemer med fleire digitale systemer, og p.g.a. koronasituasjonen. Maskiner og
Ipader skal nå stort sett oppdatert. Det arbeides fortsatt med å få alle systemer opp å gå.
Opplæring og informasjon vil følge utover høsten. Inntil videre ber vi foresatte fortsette å
bruke e-post for å nå lærerne, eller ringe skolen.
Ang. Koronatiltak er vi på samme nivå som da vi starta. Det kan være utfordrende for alle,
både å forstå, huske og følge opp smittevernregler, men all ros til både elever, foresatte og
ansatte for tålmodighet og løsningsorientert innstilling!
Ny rektor: Torhild Buran er tilsatt som ny rektor, og starter opp 12.10. F.o.m. 14.09 vil
Ingrid Stai Skjesol være 60% enhetsleder for kultur og 40% enhetsleder på Sakshaug skole,
Leif Morten Heggli vil være 60% rektor og 40% inspektør, Kari Norum vil være 30%
inspektør.
Fagfornyelsen og DeKom (uviklingsarbeid): Skolen er i gang med å bruke nye læreplaner, og
samarbeidet i Innherredsnettverket (Inderøy, Steinkjer, Verran) gjennom DeKom fortsetter.
Vi deltar dette skoleåret i 3 større og mindre utviklingsprosjekter: Utprøving av Ipad i leseog skriveopplæringa (Desentralisert Kompetanseutvikling, DeKom), Inkluderende
barnehage- og skolemiljø (Utdanningsdirektoratet), internasjonalt samarbeid (Erasmus+)
Inderøy kommunes nærværsprosjekt Best i lag – sammen på jobb: Inderøy kommunes
nærværsprosjekt Best i lag – sammen på jobb videreføres internt, på arbeidsplassene, i
partsgrupper og i utvida ledersamlinger. De siste medarbeiderskapssamlingen gjennomføres
i høst for dem som ikke rakk det i vår før nedstengninga.
Eventuelt:
− Kristine Fjeset har akseptert deltakelse i arbeidsgruppen for Inderøykortet.
−

Temaer for neste FAU-møte: Inderøykortet, Juleavslutning (skal det arrangeres – og
hvordan), skolemat/skolefrukt, klassekonto/sparegrenser.

−

Se regjeringen.no der alt som gjelder barn, foreldre og korona er samlet.

−

Petter sjekker ut status vedr. bestilling og montering av glass til 7.-klasseskuret. Dette
bestilles snarest. Petter informerer ny leder.

−

Alle foreldre bør snakke med sine barn om bruk av refleks, og om å være særlig
oppmerksom ved kryssing av krysset ved Sundli. Her skjer det stadig nestenulykker.

−

Regnskapet viser at saldo per 16/9 er ca. kr. 155.000,-. Det er brukt ca. kr. 145.000,- i
perioden juni-2019 – sept-2020. Dette er i hovedsak brukt på 7.klasseskur, dugnader
(sandkasse, sklie, mm), 2 stk. fotballvant. 17-mai, julefest og skolemat/skolefrukt.

Rune Sandberg
- sekretær -

