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FORELDREARBEIDSUTVALGET VED FÅVANG SKOLE 

 

                                                              REFERAT 

 

Møte i: FAU 

Dato/kl.: 30.05.2022 kl. 19.00 

Sted: Ysteriet Kro 

Deltakere: Dan Håkon, Ragnar, Silje, Randi Marie, Gunny, Gunhild, Mari, Marie, Signy, 

Solfrid, Lill Jeanette, Aslaug og Ingrid. 

 

 

 

Sak 
                                               Sakliste 

17/22 Info/saker fra rektor/skolen 
 

Temaplan foreldremøter-  
Forslag FAU – nettvett/digital dannelse burde tas tidligere. 
FAU: foreldrepåvirkning- oppmuntre til aktivitet i møter. 
FHI anbefalinger, drøfte caser, drøfte grenser. 
Skolevegring – åpenhet – viktig fra 1. trinn. 
 
Folkehelseuker tverrfaglig ukene før sommeren – dans – førstehjelp etc.  

 

18/22 17 mai: 

Evaluering av 17 mai. 

 
Meget vellykket arr., men køene i kiosk må gjøres noe med. Flere køer for pølser, 
kaker/kaffe etc. 
Disko: tilbakemeldinger om delvis rå pizza, litt dyrt, endre til de to eldste klassene?  
Kunne det vært en annen dag enn akkurat 17 mai? Mange har spilt i korps, gått i 
tog, kanskje slitne. 
Pengene gikk hovedsakelig til puben, (inngangen + maten), kun kiosk salg var 
inntekt til klassen. 
Tok tid med mat, mye venting, ca. 150 møtte opp (alle klasser ca. 179) 
Typ nettverkstreff for 6 og 7 klassene?  
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19/22 Trafikksikkerhetsplan – Høring: 

«Forslag til Kommunal trafikksikkerhetsplan for perioden 2022-2026 legges med 
dette ut til høring. Frist for innspill settes til 15.06.2022.  
 
Gang og sykkelvei gjennom hele kommunen er ønsket, ikke bare korte strekninger i 
selve sentrum. 
Kiss and Ride – sone med Drop off ved skolen, der man slipper å rygge/snu for å 
hente/slippe av barn. 
Kilgardsvegen: det er ikke en god løsning for barna å gå til skolen, lite trygg vei, 
svingete, smalt, dårlig standard og uoversiktlig. For kort strekning med 
gang/sykkelvei.  
Samme problem flere steder, lang vei å gå i mørket, mer bruk av taxi er ønskelig.   
F.eks Sletring/Sør-Fåvang. 
 

.  

Link til trafikksikkerhetsplanen: Høringsutkast 
 

 

 

20/22 Sommeravslutning 
Planlegge gjennomføringen av sommeravslutningen. 
 
Enighet om å droppe servering i år, at alle heller tar med seg mat (de som måtte 
ønske det) og kaffe/kaker/drikke til barna for hver enkelt familie. Vi går for loddsalg – 
premier, alle ordner med èn premie av valgfri verdi.  
Gunhild ordner loddblokker.. 
Lage invitasjon – Marie. 
Minn om å ta med penger i invitasjon pga loddsalg + at vi også tar vipps. Info om å 
medbringe egen mat, kaker og kaffe. 
Solfrid og Signy får tak i give-aways fra butikker til lodd premier, resten ordner en 
liten ting hver. 
Bøtter til penger/pengeskrin. 
Lyd –  Dan H. sjekker. 
Mye sang, litt skuespill. Skolen har noen mygger selv. Trenger kondensator mic på 
sang, skolen har bare to. 
Ragnar kan evt. bistå med noe utstyr dersom det er oppholdsvær. 
 

21/22 Fraværsregistrering 
Det har kommet inn spørsmål om fraværsregistrering i forbindelse med feks 
kulturskole- og korpsaktiviteter.  
 
Sammen med egen klasse der noen elever underholdt, da er det ikke fravær. 
Forestillinger, sang, kulturelt etc. der resten av klasse ikke deltar vil bli reg. som 
fravær. 
Det ses på i helhetsvurdering HVA slag fravær dette dreier seg om.  
Men så lenge eleven ikke deltar i ordinær klasseromsundervisning er det fravær. 
 

https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022008531&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&
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22/22 Eventuelt 
Sløyd – innspill, dette virker som det er litt lite undervisning i.  
Varierer fra kull til kull, enkelte har vært der veldig lite, er det for lite? Kommer mye 
an på lærer? 
Det skal være et minimum for alle. Dan H. sjekker opp praksis på dette. 
 
Mer praksis for elever som ikke finner seg til rette i klasseromsundervisning hadde 
vært ønskelig. 
Veldig gode erfaringer fra 1. klasse, men lek-læring, gruppearbeid, stasjonslæring 
etc.  
 
Inn på Tunet; veldig fint opplegg. Men skal vurderes kun i helt spesielle tilfeller. 
Også et kostnadsspørsmål. 
 

 

 

Marie Kvåle 

Sekretær FAU 

Fåvang skole 

 


