
Referat FAU-møte 26.september  
 

Tilstede  
Henning (7.), Lisa (1.), Kent Rune (7.), Kjetil (6.), Åshild (4.), Eli Oda (6.), Camilla (5.),  

Dan Håkon (rektor) , Guro (3.), Inga(1.), Tone (2.), Beate(4.), Hanne (2.) 

Fraværende  

Frank (3.), Randi Beate (5.) 

 

Sak 1 konstituering av årets styre i FAU 
Leder: Eli Oda Segelstad 

Sekretær : Hanne Kaurstad Mathisen  

Kasserer: Tone Ødegård  

SU og SMU representanter 2019/2020 

Fast medlem: Inga Marie B Trøstaker 

Fast medlem: Henning Teigum 

KFU representanter 2019/2020 

Fast medlem : FAU leder Eli Oda Segelstad 

Fast medlem : Karin Tofte Røttereng 

 

Beate H og Lisa koker kaffe og ordner eventuelt med frukt til møtene. 

Neste blir bestemt på møtet. Neste møte: 29.oktober 19.00 på lærerværelset. 

 

Sak 2 SFO  
SFO er ett tilbud for å ivareta ungene i fritiden. (Før og etter skoletid) 

Det skal lages en felles plan i kommunen, denne kommer på høring neste FAU-møte 

 

Sak 3 Inkluderende barnehage og skolemiljø  
Det skal være informert om § 9A og ordensreglement på alle foreldremøter. 

Krenkelsesbegrepet skal også være diskutert. Det er viktig og nyttig for skolen at foreldrene 

diskuterer dette.  



Sak 4 SFO 7.nov 
Det er ønskelig at de ansatte ved SFO får være med på møte den 7.nov da mobbeombudet kommer 

til skolen.  Rektor ønsker å stenge SFO denne dagen, slik at hele kollegiet ved skolen kan få utbytte 

av besøket.  

Det blir enighet om at rektor lager ett infoskriv å sender ut til de som har SFO denne dagen, slik at 

man får på plass hvor mange som er avhengige av SFO denne dag eller kan ordne seg selv.  

Ut i fra resultatet her, vurderer rektor og FAU om det eventuelt skal settes inn noen denne dagen, 

eller om SFO kan stenges.  

Sak 5 Nettverksmidler 
FAU har ansvar for å søke om midler til nettverkstreff. 60 kr pr.elev. Kriteriet er at det må holdes to 

møter i året, og alle må inviteres. Eli Oda tar ansvar for søknaden.   

Sak 6 Uteområdet 
Tema blant både foreldre og lærere. Ikke skolen som eier uteområdet, teknisk etat i kommunen har 

ansvaret. Framdriftplanen ligger ute på hjemmesiden til kommunen. Skolen organiserer dugnad i 

uke 39, der de rydder vekk stein på området.  

Hinderløype kommer, utegruppa har ansvar for denne.  

Sak 7 Eventuelt 
Juletrefest 

4 klasse arrangerer i Ringebuhallen som i fjor. Viktig at ALLE foreldre bidrar!  

16. Desember Ringebu skole 

17. Desember Fåvang skole 

Ønske om at mellomtrinnet bidrar med en sang på juletrefesten, og at småtrinnet bidrar med en 

sang på sommerfesten. Rektor stiller seg positiv til dette, og tar det med videre til kollegiet.  

Inneklima 

Flere elever klager over vondt i hodet, og dårlig luft i 4.klasse.  Dette bør sjekkes opp. Rektor tar 

dette videre.  

Vannkvalitet 

Få elever drikker vannet fra kranene på skolen, da de syns det smaker vondt.  Dispenseren på skolen 

bør repareres slik at flere drikker vann. Vannkvaliteten bør sjekkes 4 ganger i året. Rektor sjekker 

opp.  

Tine 

Kan de bestille andre ting enn melk ? Liten diskusjon på dette, men kom vel frem til at de bestiller 

bare melk.  

 


