
FAU-møte 26.09.2016 – referat  

Det var godt oppmøte og klassekontakter fra alle klassene var representert.  

Sak 1. Konstituering av FAU 

Ansvar for innkalling/saker – Rektor fortsetter som tidligere  

Leder – Hildegunn Tveit  

Nestleder – Wenche Grønaas 

Vara – Marianne Vrålstad  

Referent – Ann Kristin Kåsi  

 

Tydelig ønske fra leder/nestleder er at alle må bidra til å melde inn/skrive saker.  

Sak 2.  

Gjennomgang av arbeid for elevene sin rett til et godt psykososialt miljø.  

Det er vedtaksplikt  pr dags dato. Lite saker, det er veldig bra. Men det er viktig å fortsette det gode 

arbeidet.  

Aktiv skole 365 

Aktivitetsledere er utnevnt. 5 fra mellomtrinnet og 5 fra ungdomsskolen.  

Det er aktive elever, noe rektor er fornøyd med. God trivselsbølge 

 

Sak 3.  

Gjennomgang av Plan for brukermerknad. Det gjennomføres hvert 4. år, men 7. og 10. klasse 

gjennomfører hvert år.  

 

Sak 4.  

Denne høsten er det kun 7. og 10. klasse, samt kun elever.  

 

Sak 5. 

Møteplan for FAU dette skoleåret:  

- Mandag  7. november kl. 18.00 

- Mandag 6. februar kl. 18.00 

- Mandag 3. april kl. 18.00 

 

Møte i SU avholdes mandag en uke etter FAU.  

 

Sak 6 og 7 

Utdeling av brosjyre fra fug.no, samt årshjul 

 

Sak 8.  

Status byggesak  

Utbygging er bestemt, men venter på tegninger fra arkitekten. Viktig at den utbyggingen som gjøres 

nå, blir en god langsiktig løsning.  Byggeprosessen skal etter planen være ferdig høsten 2017. Det er 

gitt tydelig info til arkitekten på behov for løsninger. Byggestart 1. februar er forventet utsatt. Det er 

samtidig forventet en byggeprosess på 4 mnd.  

I byggeperioden skal småskulen flyttes opp, det er tenkt at småskulen benytter murbygget, 7. klasse 



flytter til U-skolen. Det er foreløpig ikke lagt noen plan for utearealet i byggeperioden. Men det blir 

ulike friminutt. 

Tilleggsake 

Politikerne har bedt einingsleder og rektor se på en løsning for 5-dagers skoleuke for alle. Det skal 

opp i kommunestyret i oktober.  

Rektor jobber med 3 ulike skisser til løsning. Det innebærer med og uten midt-timeskyss.  

Det er tydelig delte meninger om saken og Reidun sjekker om det kan kjøres en høringsrunde i saken. 

Det er kort tid til kommunestyret møte. Så er det synspunkter i saken, så bør foreldre stille opp på 

kommunestyremøte og engasjere seg.  

 

Sak 9. 

Innmeldte saker 

Ønske fra noen foreldre om fri fredagen i dyrsku-helga. Rektor orienterte om løsningen som ble 

bestemt i fjor. Det er en avspaseringsdag det gjelder, det ble bestemt at den dagen kunne benyttes 

til fri fredagen dyrsku-helga annenhvert år. Samt at det i år skal være fri 22. desember.  

 

Det ble stilt spørsmål om arbeidsbøker til elever som ønsker mere utfordringer. Rektor ser på saken.  

 

Polen-tur  

Det ble stilt spørsmål til hva kommunen ønsker ut av turene. Hva om lærerne blir med? Det kan bidra 

til at det gjøres mer forberedelser til turen, samt arbeid i etterkant. For eksempel 

refleksjonsoppgaver.  

 

Eventuelt 

Rektor sender ut SMS til alle foreldre før FAU-møte.  

 

Rektor sørger for at alle får bruker-ident til Fronter.  

 

27. september 2016 

Ann Kristin Kåsi 


