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FORELDREARBEIDSUTVALGET VED FÅVANG SKOLE 

 

Referat 
Møte i: FAU 

Dato/kl.:  20.09.2021 kl. 19.00  

Sted: 

Til stede: 

 

 Forfall: 

 

Lærerrommet – Fåvang skole 

Dan Håkon, Ragnar, Gunhild, Randi Marie, Mari, Gunny, Aslaug, Ingrid, 

Elisabeth, Silje, Signy, Kay, Lill Jeanette, Marie   

Solfrid Moen 

 

 

 

Sak 

 

Sakliste 
22/21 Hva er FAU? 

Samarbeid mellom foreldre, lærere, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.  

Kommunikasjon, bidra til kvalitetsutvikling og en bedre skolehverdag for elevene, 

medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.  
 

23/21 Info/saker fra rektor 

- Skolen har samarbeidet med to konsulenter fra BDO revisjon i forbindelse 

med forvaltningsrevisjon, som har sett på mulige forbedringsområder 

innenfor fysisk og psykisk skolemiljø. Forvaltningsrevisjonen blir gjort på 

oppdrag av kontrollutvalget i kommunen og er en rutinemessig kontroll – 

rapport på dette kommer ca. i nov. 

- Læringsutbytte; skolen har over tid hatt litt lave læringsresultater målt bl.a. av 

nasjonale prøver m.m. Skolen har et aktivt samarbeid med INN (Høgskolen i 

Innlandet) der temaet er forbedring av elevenes læringsutbytte. Det jobbes i 

faglige grupper for å finne best mulige metoder, både mht. forskning på 

området og profesjonsmessig. 

- Grillhytta trenger reparasjon av tak, takpapp mangler nederst, prøve å få hjelp 

til dette på dugnad. Oppfordrer de som har kompetanse og lyst til å påta seg 

dette om å gi beskjed, et par pers. er nok. Trolig ingen stor jobb. Må ordnes i 

høst. 

 

24/21 Valg 

- Leder: Ragnar Løsnesløkken (gjenvalg)  

- Nestleder: Aslaug M. Tråer 

- Kasserer: Gunhild Lindvik (gjenvalg) 

- Kommunalt foreldreutvalg: Aslaug M. Tråer 

- Samarbeidsutvalget: Randi M. Steig 

- Serveringsansvarlig på møter: Marie Kvåle 

- Sekretær: Marie Kvåle 
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25/21 Nettvett 

- Det skal utarbeides en helhetlig plan på dette, en slags «veileder» så man som     

forelder har noe å forholde seg til, med aldersgrenser, anbefalt/ikke anbefalt, bruk av 

Ipad etc. Også alternative måter å for elever å kontakte hverandre på slik at ikke noen 

blir stående utenfor selv om de ikke har den ene eller andre appen. Dan Håkon ville 

se på løsninger som er brukt på andre skoler så vi har noe å ta utgangspunkt i for vår 

egen plan. 

- Foredragsholder kan også være aktuelt. 

 

26/21 Grasbane/ballbinge i skolegården 

Det er ønske om annet underlag enn grus på fotballbane, vi ser at gress er et litt 

upraktisk alternativ, det må gå gjennom plan og teknisk, det tar tid før det gror 

ordentlig til og krever relativt mye stell både i oppstart og for å holde i orden. 

Slitasjen blir også stor så det er tvilsomt om det holder. 

Kunstgress; kostbart og lite miljøvennlig. Vi landet derfor på ballbinge, det er gode 

erfaringer med ballbingen i Ringebu og den kan brukes til mye forskjellig. 

Plasseringen blir da på østsiden der fotballbane ligger i dag.  

Vi må prøve å søke midler til dette, Randi Marie undersøker.  

 

27/21 Nettverkstreff 

Det er positivitet vedr. nettverkstreff, Dan Håkon foreslår at det deles ut 30,- pr. elev 

pr. år fra kassa til FAU til dette formålet, siden kommunen ikke lenger gir midler til 

det. 

Hver enkelt klasses FAU representant oppfordrer til nettverkstreff i sin klassegruppe. 

 

28/21 Eventuelt 

Forskyvning av kommende møter til kl. 19.30 (så sant det ikke er spesielt lang 

saksliste) så det kan bli lettere for de som er med på forskjellige aktiviteter å rekke 

møtene. 
 

 

Marie Kvåle 

Sekretær FAU 

Fåvang skole 

 


