Dato:

26.10.20

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU
MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
Møte nr. 2 – 2020/21 i FAU mandag 26.oktober kl. 19.00-21.00 på Landskapet (SFO-rommet),
Sakshaug skole.

SAKLISTE:
SAK 7-20/21
Vedtak:

Godkjennning av innkalling
Godkjent
Må huske å ta med saker vi har løftet fra forrige møte.

SAK 8-20/21

Presentasjon av ny rektor
Og en presentasjonsrunde av alle 😊

SAK 9-20/21

Invitasjon til idédugnad for gode oppvekstmiljø i Inderøy
Frivillighetssentralen har sendt ut beskjed om dette.
Dette er viktig å prioritere. Hvis noen har anledning/lyst, så er det flott
om noen kan bli med på det.

Vedtak:

Marie Nesset blir med på dette.
Henning Lystad skal undersøke om han kan delta.
Det er påmelding.

SAK 10-20/21

Informasjon av beredskap, kommunikasjonskanaler og
læringspunkter etter hendelse på Høsholmen
Informasjon om beredskap:

Informasjon om
Prosessen, både underveis og i etterkant av hendelsen.
Innpill og refleksjon rundt mediaoppmerksomhet i saken.
Læringspunkter:
- Ved senere anledning beregne tidligere retur før flo. Ikke begynne å gå hvis det er
vann der.
- Ikke lurt å gå uten sko
- Lurt at de gikk samla
- Riktig avgjørelse å snu
- Ringe nødetatene så får de vurdere om de skal sette inn ressurser

-

Bra at alle vaksne hadde telefon og kontaktinfo
Være betre forberedt på at media møter opp og rapporterer frå stedet utan å ta
kontakt med oss først, før vi har fått informert foresatte
Skolene er sårbare utan meldingssystmene opp å gå
Når rådmannen blir varsla om at nødetater er koblet inn bør beredskap mtp.
mediaoppmerksomhet inn, og ledelsen på enhetene får større støtte
Tydeligere delegering av ansvar til dem som kommer til for å hjelpe
Stor sårbarhet da vi manglet mulighet for fellesmeldinger. Ser behov for å kunne
sende beredskapsmeldinger pr sms.
For dårlig beredskap på informasjonsflyt Når media er koblet på. Skolene trenger meir
kunnskap om dette.
Krevende balanse mellom å avdramatisere og vise alvoret i situasjonen.
Kjøpe inn et klassesett med pledd.
Vi burde hatt debrief rett etterpå.

Kort informasjon om beredskapsplanen.

SAK 11-20/21
Henvendelse med tilbud på skolefoto
Tidligere år har FAU gått ut og sagt at de ønsker å bruke lokale fotografer.
Dette er foreldrestyrt.
Leder av FAU har møtt opp og bistått ved fotografering i skoledagen.
Det er som regel fotografering i 1.klasse og 7.klasse. Portrettfoto og klassefoto.
Det er fritt fram for andre klasser å fotografere seg også 😊
Vedtak: FAU oppfordrer til å bruke lokale fotografer.
SAK 12-20/21

Eventuelt

Saker meldt i ettertid:
- Trafikksikkerhet på skolevei. Reflekskampanje.
FAU har fått henvendelse om at barn krysser veien ved Sundli. Barn og unge er observert
uten refleks. FAU er oppfordret til å ha en kampanje ved fotgjengerovergangen. Vi tenker en
reflekskampanje, med bl.a. eske med gratis reflekser fra Trygg trafikk. FAU på
ungdomsskolen kan inviteres. Torstein tar ansvar for dette. Marie henter refleksene.
Hjertesoneprosjekt noe for oss? Infokampanje som det går an å melde seg på. Det er behov
for tryggere trafikksikkerhet rundt skolen. Få flere til å gå/sykle. Uoversiktelige situasjoner.
Uklart trafikkmønster. Flere stopper midt på parkeringsplassen. Marie har skrevet saker til
kommunestyret tidligere. Hun har hentet inn uttalelse fra flere parter. Kom ingen vei med
det den gangen.
Vi trenger bedre belysning og bedre trafikkmønster.
Skilting – kiss’n drop-sone.
Torstein tar saken videre. Vi bør holde et trykk på dette.

-

Siste skoledag før jul - snacks/brus. Lærerne kan uttale seg om hva de synes om dette, og så
kommer vi tilbake til det på neste FAU-møte.
Juleavslutning. Skal FAU gjøre noe felles for elevene siste skoledag? Eller en kveld uka før?
Samling utendørs? FAU har brukt å betale godteposer. Det hadde vært koselig med en eller
annen form for markering. FAU kan ta ansvar for å planlegge dette, noe må vi kunne få til på
tross av koronarestriksjoner.

-

Flytting av sykkelparkering? Nærmere skolebygget
Enkelte har opplevd at syklene tukles med. Nevnes bl.a. at elev på tur hjem ikke fikk løsnet
sykkelen pga at noen hadde fiklet med låsen.
Ønsker heller å ha sykkelparkering nærmere skolebygget, helt ved veggen på begge sider.
Torhild tar kontakt med vaktmester ved Akset og ber om at det flyttes. Skolen undersøker
om det finnes et annet alternativ enn yttersida av ballbingen.
Skolen/Torhild gir tilbakemelding til Marie om dette.

-

Ski-parkering på tverrenden av 1.-2.klasse. Torstein sjekker ut med en snekker om å lage
skioppbevaring.

-

Anlegg av skøytebane i år? Plassering? Ansvar? Hvem har utstyret? Per Overvik?
Spørsmål om vi kan anlegge skøytebane. Hvor er det mest hensiktsmessig? Skolen uttaler seg
om plassering og gir tilbakemelding til Marie.
Det bruker å legges ut plastpresenning og ei ramme rundt. Foreldre har brøytet isen.
Hør i klassene om noen vil være med på å få til en skøytebane.

-

Akrylamidglassene ikke er kommet på 7.-klasseskuret enda (vindsperre på fasadene mot sør
og vest). Disse skulle vært montert ved skolestart. Vi var flere som malte på skuret i sommer
slik at det skulle bli ferdig til montering av glassene. Natalya spør Petter om oppdatering om
dette.

-

Søknad til FAU fra 7a og 7b i fht tapte inntekter. 6.klasse har ansvar for salg på 17.mai. I år
var det ikke noe arrangement på 17.mai. 7.klasse har derfor inntekter som de har gått glipp
av. 7.klassene ønsker å søke til FAU om å få dekking av tapte inntekter (ikke hele beløpet).
Dette er diskutert i 7b, ikke diskutert i 7a enda, men dette gjelder nok begge klassene.
Inntektstapet kom veldig brått for årets 7.klasse. Det er mulig å innvilge på bakgrunn av at
dette kom veldig plutselig i vår. Dette viderføres ikke automatisk til neste år. Årets 6.klasse
må planlegge ut fra at de ikke får inntekter på 17.mai og må heller planlegge dugnader for å
få inntekter. 7.trinn må komme med søknaden med oversikt over klassens beholdning og
budsjett til turen før FAU fatter vedtak.

-

Inderøykortkomiteen er klar. I fjor solgte vi Inderøykortet før påske, eller slutten av påska er
en deadline. De har brukt å være med på et FAU-møte for å samsnakkes. Vi inviterer dem på
neste møte.

-

Neste møte, 23.11.20:
o Klasseturer og regler
o Inderøykortkomite
o Juleavslutning
o Pleksiglass

Referent
Torhild Buran
- rektor -

