
FAU møte Fåvang skole 15.01.2019 

 

Deltakende: Rektor Kjell Tangerud, Heidi Pettersen (leder), Beate Hovde, Eli Oda Segelstad, Nina 

Bryhn, Solfrid Moen Vangen, Runar, Stenumgård, Randi Beate Berge Stenumgård (sekretær) 

 

Saksliste: 

Ved rektor: Sølvi går snart ut i permisjon. Vikar hentes inn. Hvem er ikke avklart. Prøver å få til en 

overlapping slik at ikke både Åse Guri og Sølvi er borte over en lengre periode.  Personal kabalen 

landes i februar/mars.  

Elevundersøkelse i 7. klasse gav svært gode resultater. Ingen som meldte om at de ble plaget ukentlig 

eller ofte. 

Gode resultater på nasjonale prøver. Litt å gå på i Engelsk.  

Ukeplaner for SFO ligger på Showbie. Henger også i gangen på SFO. 60 påmeldte på SFO.  

Rektor og lærere er veldig fornøyd med gjennomføring av juletrefesten.  

 

Spørsmål fra levekårsutvalget 

Rektor delte ut disse. Rektor venter på våre tilbakemeldinger.  

FAU gjennomgår spørsmålene og svarene som har kommet inn.  

Enige med de svarene som har kommet.  Spesielt stasjonsarbeid, og prosjekt i 2010 kullet Fåvang 

Skole er veldig bra. Ønskelig med flere alternative lære teknikker på flere trinn.  

Tilpasning av undervisning - Ikke i stor nok grad til de sterkere elevene. Bevisstgjøring av dette til 

lærere.  

 

Skolebilde 

Rektor har ingen stor formening om dette. Tidligere ble alle klasser fotografert hvert år. Gikk bort i 

fra dette, og det begrenser seg til 1. og 7. per i dag.  

A5 hefte med gruppe bilde og lærere gratis alle hvis alle trinn tar portrett bilder.  

Forslag om felles klasse bilde på hvert trinn.  

Vedtatt i FAU å fortsette som i dag med 1. og 7. klasse.  

 

Status Sanitær anlegg 

FAU fikk omvisning i de nye garderobene. Kjempe fine garderober og tilrettelagt for alt og alle. Veldig 

bra! Uteområde rundt blir slik det er frem til våren, så blir det gjort grunnarbeid og opparbeid 

adgangsvei etc. Når alt er ryddet av entreprenør, tas gjerdet ned. Og planlegging av rivning av gamle 

garderober starter.  



 

Facebook side for skolen 

Rektor er for dette. Egen Facebook side for Fåvang skole. FAU medlemmer er administratorer.  

Lukket gruppe. Hensikten er generell informasjon og eventuelle meningsmålinger. 

 

Referat juletrefest 

FAU stemmer for fortsatt felles bevertning. Og mener ikke at det gjør noe at det tar lang tid.  

 

Nyttårsdisco 

FAU representanter fra 7. klasse mener at det ikke er behov for dette. Uenighet om dette. Må 

gjennomføres innen uke 9.  

FAU leder oppfordrer til å sette en dato og eventuelt gjøre en påmelding. 

Runar ønsker å ha en vri på dette. Mobil fritt arrangement. Og at det gjøres mer ut arrangementet.  

Sette ned en komité? Runar drøfter videre med Eilev og involverer hele 7.klasse. 

 

17. mai planlegging – tips til taler denne dagen 

Kristin Teigen i fjor. Forslag om Lars Mytting i år. Sjekk opp om han var for noen år siden.  

 

Nettverkstreffmidler 

Må søkes om nå. Felles kasse for alle. 60,- pr elev per år. Klassekontaktene forespør i klassene.  

Krav om 2 til 3 treff i året.  

 

 

 


