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Referat FAU-møte ved Fåvang skole tirsdag 27. september klokken 19.00.  
 
Oppmøte: Dan Håkon, Ragnar, Kari Hanne, Solfrid, Aslaug, Marie, Elisabeth, Kay, 
Anette, Mari, Therese og Ann-Merete. 
 
Sakliste: 

 Informasjon fra rektor om FAU 
      -bindeledd mellom skole og foreldregruppe. 

Tillit, bidra til godt klassemiljø, bidra til at foreldre og skole fremstår som et tydelig VI. 
 

 Konstituering 
Leder: Ragnar Løsnesløkken fortsetter 
Nestleder/SU/SMU: Aslaug Tråer 
Sekretær: Marie fortsetter 
Kasserer: Mari Berge 
SU/SMBU representant: Kari Hanne Rudrud 
  

 Informasjon fra rektor om oppstart skoleåret 2022/2023 
Skolebruksanalyse 
Et kunnskapsgrunnlag, innleid konsulentfirma for å analysere alle muligheter. 
Rapport tidlig i 2023. Universell utforming er ikke innfridd i bygg. 
Rapporten danner grunnlaget for en eventuelt videre prosess. Fåvang skole har 17 trapper, 
de fleste mellom halve etasjer, mye unyttig kjellerareal, vanskelig å orientere seg. Ikke bra 
mht evakuering etc. 
Ved 1-10 skole på Fåvang trengs evt. en annen tomt.  
 

 Eventuelt 
Plan for digitalisering – foreldredelen og veien videre. 
Prøve å få til kommunal plan for «digital dannelse», hvordan skolen jobber, hva man bør 
være obs på og når. Nettvett som tema på alle foreldremøter. 
Administrasjon/skoleledelsen har laget et utkast, som gjenstår å godkjennes. 
Budsjett om mulige tiltak neste kalenderår: 
Neste års forslag til kutt (ca. 650 000,-) assistenter/miljøveiledere), det er noe færre elever 
og færre på SFO. 
 
Facebooks foreldreside 
-en side for foreldre, ikke for medarbeidere ved skolen 
-må administreres, hvem sikrer at uvedkommende ikke får innsyn? 

                
               Klassesider 

-sidene er for foreldre ved skolen, men medarbeidere kan være passive medlemmer uten å 
publisere noe selv. 
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Juletrefest: Tromsvang kan brukes, men Ringebuhallen er praktisk pga. rigging/rydding 
samarbeid og evt. plass til besteforeldre. Trenger loddsalg-inntekter til leie av lydanlegg etc. 
FAU ønsker juletrefest som tidligere, men vi spør elevrådet om deres mening. 
Ringebuhallen dersom Ringebu skolen også skal den. 
 
 
Kommunal trafikksikkerhetsplan; det har kommet en fylkeskommunal utlysning på midler for 
trafikksikkerhet, også kalt Kiss and Ride. Det søkes på vegne av Fåvang Skole. 
 
Huskestativ er sperret, da det har vært befaring på apparater, dette er råttent og må byttes. 
Dette tas sikte på å ordnes av skole/kommune, teknisk etat. 
 
Hærverk på kveld/helg: det har tatt seg inn folk på skolen ila sommeren, roting, kaste egg, 
rive ned takplater etc. revet av dør på grillhytte. Investeringstiltak; elektronisk lås for å unngå 
svikt i låsing (veldig mange dører på bygget. 
 
Flyktninger: Det er vedtatt at det kan bosettes 65 flyktninger i kommunen ila høsten, disse vil 
komme rett fra flyktningleir. 
Det er med en person i språkpraksis hver onsdag som kan kommunisere på kongolesisk som 
bistår de som har kommet til nå. Språk er en utfordring. Ekstrabevilgning på norsk 2 
opplæring fra neste år. 
 
Sommeravslutning: Erfaring fra sist er at det var et bra opplegg, fin underholdning og bra 
loddsalg. Det er kjøpt inn lydanlegg på skolen som kan brukes til dette. Litt dårlig lyd lenger 
bak i mengden, så anlegget er nok litt lite til bruk utendørs.  
 
17 mai: Pynting i sentrum etc. Veldig lang ansvarsliste.  
For nåværende 10 klasse var det satt en hovedkomite på 10 stk. som la plan og organiserte. 
Forhøre oss med Ringebu, hvordan det gjøres der. 
Et lite budsjett på 15 000,- (hvor lyd og lys tar det meste av budsjettet). 
Flere utsalgssteder på mat, kake/kaffe pga. lange køer. 
Dette bli satt som et punkt på neste FAU møte. 

 
              Neste møte: 25.10.22 kl. 19.00 
 
 

Marie Kvåle 
Sekretær FAU 
Fåvang skole 

 


