
 

 

Referat fra FAU møte på Fåvang skole 30.04.19 

Tilstede: Kjell, Marte (1.kl), Ragnar (2.kl), Beate (3.kl), Hege (4.kl), Eli Oda (5.kl), Solfrid (5.kl), Henning 
(6.kl), Karin (6.kl), Eilev (7.kl) og Runar (7.kl) 
 
 

1. Info/spørsmål fra Kjell: 
o Kjell teller opp hvor mange roser som skal bestilles til 7.klasse med lærere. (Beate 

bestiller) 
o Grethe Hvattum avtaler lyd (Ole Johnny) til sommeravslutningen.  
o Kake til personalet på Fåvang skole leveres mandag 17.juni. Solfrid bestiller/leverer.  
o Elevtallet: det begynner 18 1.klassinger høsten 2019 
o Uteområdet jobbes med, gjenstående gravearbeid/planering skjer i skoleferien. 
o Brukeråd – møte 7.mai, vi avtaler hvem som møter.  
o 17.mai: Kjell organiserer hvem som bærer skolefanen.  
o Sommeravslutning tirsdag 18.juni kl. 18. Kjell har bestilt Tromsvang hele dagen.  

o Hinderløype: Kjell kan, sammen med lærerne, sette opp et forslag til hva som skal 

med i hinderløypa og hvor de ulike hinder skal plasseres.  

o Elevene har ønsket «snakkebord», disse er i produksjon.  

 

2. 17.mai – oppdatering: Komiteen er i rute. Tradisjonelt program. Klassekontaktene skal gå 

med sin klasse i toget. De bør møte opp i god og ta litt ansvar for å få alle elever på plass. 

Karin sjekker om korpset ønsker å gå for seg selv, eller sammen med musikkforeningen.  

17.maikomiteen søker FAU om støtte til materiell/aktiviteter på disko. FAU vedtar at dette 

støttes med inntil 3000kr.   

Komiteen går i flaggborg, bak ordføreren. De flaggene som 17.maikomiteen skal heise, ble 

levert inn hos Anne Kari i fjor. Karin/Henning sjekker opp hvor de befinner seg nå.     

 

 

3. Referat fra nyttårsdisko: Ble avholdt på Sør-Fåvang grendehus. Positivt at det ble arrangert 

på et annet sted enn skolen. Bra oppmøte, 50 kr. i inngang, det ble servert pølser og brus. 

Lånte diskokule av Ole Johnny. Det ble satt opp småbord med plass til 6 unger rundt hvert 

bord. Komiteen satte opp foreldrene på ulike arbeidsoppgaver gjennom kvelden. Viktig å 

være nok voksne hele kvelden.  

Skal dette gjentas neste år? Vinterfestdisko? Søke støtte fra vinterfestkomiteen? Invitere 

Ringebu? Kan ungdomsrådet bistå?  Kan ungdomshuset benyttes?   

Om og hvordan dette evt skal gjøres neste år, tas opp i foreldregruppa i 6.klasse, før neste 

FAU møte.  

 

4. Sommeravslutning: 4 fra FAU møter kl. 16.30, resten av FAU kl. 17.30. (Ved regn møter alle 

16.30) FAU skal grille og selge pølser og brus. Griller står i garasjen på skolen. 

Kjøre griller til og fra Nesseskogen: Runar og Ragnar 

Ordne telt over grillene (i tilfelle regn) og sjekke lån av bord på Tromsvang: Runar  

Konfransier: Marte  

Kjøreplan på underholdning: skolen 

Lage invitasjon og prisliste til kiosk: Solfrid 

Handle inn: Karin (15 kg grillkull, 50 pk lomper, (2 pk glutenfritt), 50 pk pølser, 4 ketsjup og 

sennep, 2 fl. Kulibokser,  Tennveske, søppelsekker, engangshansker, mellomleggspapir, 4 



 

 

aluformer med lokk, bokser til lompe og grillklyper er på skolen.  Eli Oda henter det som er 

på skolen. (isbokser, pølsepapir, grillklyper)  

Pynting: Beate (Melkespann med løv/syriner) 

Kioskvakt:  

18.00 – 19.00: FAU-representanter fra  1-4.kl          

19.00 – 20.00: FAU representanter fra 5-7.kl 

Alle i FAU rydder til slutt. (bortsett fra Ragnar og Runar, som henter grillene dagene etterpå.)  

Betaling med Vipps  - pølser 20 kr., juiceboks 10 kr. 

 

5.Brukeråd- en fra hver klasse skal møte. Klassekontaktene avklarer dette. Saker vi kan ta 

opp er bruk av ressurser på SFO/leksehjelp. Vi ønsker mere (organisert) aktivitet på SFO. 

Kommunen må bevilge mere ressurser!  

 

6. Avslutning for årets FAU: forslag om sted: Annis. Det er vanskelig å finne dato som passer 

alle. Forslag er fredag 31.mai, fredag 7.juni eller fredag 14.juni. Vi lager en «meningsmåling 

på facebookgruppa vår, så bestemmer flertallet.  

 

Referent  

Beate 


