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FAU ved Fåvang Skole
19.04.2021 kl. 19.00 (Teams)
Inga Marie Trøstaker
Lill Jeanette Olsen
Camilla Joten
Kjetil Bergheim
Ingvil Tromsnes

Sakliste
Info/saker fra rektor
• Skolefrukt – mulighet for ny ordning - FAU går for at skolen velger den løsningen de
synes er best.
• 65 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. Rektor informerer kort om
resultatene som varierer noe mellom de ulike trinnene.
Skolen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder:
- Motivasjon for å lære.
- Hvor godt elevene liker skolearbeidet.
- Skolelyst.
- Hjemmets oppfølging av elevene.
- Veiledning av foreldre.
- Støtte fra lærere.
- Digitale ferdigheter og nettvett.
- Hjem-skole-samarbeid.
- Utviklingssamtaler.
Det er ingen punkter skolen utpeker seg markant på i negativ retning, men skolen
ligger dårligere enn landsgjennomsnittet når det gjelder:
- Trivsel.
- Opplevelsen av å få raske møter med skolens ledelse.
• Skolen har opprettet faste, mindre grupper som jobber med pedagogisk
utviklingsarbeid. Det jobbes med fornyelse av den pedagogiske plattformen, og det
skal settes opp planer for foreldremøter, vurderingsskriving, utviklingssamtaler og
lekser.
• Vårens overganger: 7. trinn sitt besøk på ungdomsskolen vil bli prioritert. Hvis
Covid-19 situasjonen tillater det, blir det besøksdag på ungdomsskolen i løpet av
våren. Idrettsdagen som Ringebu ungdomsskole bruker å arrangere for 5. – 7. trinn
er avlyst.
• Overgangsplanen mellom Fåvang skole og Fåvang barnehage er i år spesielt
ivaretatt, da barnehagebarna er i skolebygget.
17 mai
Det blir digital 17. mai-feiring i år også. 6. klasse skal ha digital underholdning, de øvrige
klassene spiller inn en videohilsen. Som i fjor blir det biltog fra Venabygd til Fåvang. Det
jobbes også med å få til en rebus og at musikken spiller i Fåvang sentrum.
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7. klasse avslutning
Det må lages en plan for 7. klasse sin avslutning, som gjennomføres hvis Covid-19
situasjonen tillater det. Kommuneoverlegen bør kontaktes.
Tidligere har 7. klasse vært på Sjoa rafting med lærere og foreldre. Foreldre overnatter
sammen med elever.
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FAU diskuterte gaver til lærere, og foreslår at verdien kan ligge mellom 500-800 kroner.
iPad i første klasse – Lillian Distad Skansgård og Sissi Guttu informerte
1. klasse bruker iPad 15-20 minutter fire ganger i uka. Den er et fint supplement til
undervisningen. iPaden brukes også til lekser. Lærerne trekker frem at det er særlig nyttig
at elevene leser inn leseleksen. De får i mye større grad enn tidligere hørt en og en elev.
Nettvett er tema i 1. klasse. De har blant annet snakket om:
• Billedtaking av andre.
• Deling av bilder av andre.
• Passord deles ikke med andre.
• Spilling og hvilke spill elevene spiller.
• Det er viktig å kjenne de de spiller sammen med.
• De kan møte på ting de synes er skummelt.
• Trygget dem i at de kan si ifra til voksne om de opplever noe ubehagelig på nettet.
Dette er noe som jobbes med kontinuerlig og eleven må bevisstgjøres. Ting tas også tak i
når det dukker opp.
Skolen har ingen helhetlig plan for skolens arbeid med nettvett.
Rektor undersøker muligheten for å installere Youtube Kids på elevens iPad.
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Foreldre må også være flinke til å sette grenser og følge opp elevens skolearbeid.
Budsjettkutt i skolen i Ringebu kommune
Foreldrene i 2.klasse ved Fåvang skole mener at vi må protestere mot kuttene som gjøres
ved skolene i Ringebu kommune. Er det en sak FAU ved Fåvang skole vil ta tak i og evt
hvordan?
Det skal kuttes 650 000 kroner i 2021, og hvert år fremover skal det skal kuttes. Når
summen er så stor, er det kun lønnsmidler som kan kuttes.
FAU formulerer et skriv som vi leverer til politikerne.
Presentasjon av ansatte ved Fåvang skole
Det har kommet innspill fra noen foreldre om at det hadde vær hyggelig å få hilse på alle
ansatte som jobber i de ulike klassene. Hva tenker FAU?
Skolen prøve å få til at faglærere blir med på deler av foreldremøter, eller på annen måte
blir presentert for foreldre.
WC-tilstand på Fåvang skole
Det har kommet meldinger om at toalettene ved Fåvang skole er i dårlig forfatning. Noen
elever kvier seg for å bruke dem. Er det noe FAU kan bidra med i denne saken?
Skolen holder på med en investeringsplan for den neste 12 årsperioden. Der blir det meldt
inn en plan for renovering av toalettene.
Rektor nevner også at en del av vinduene bør skiftes, samt at klasserommene bør få nye
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projektorer.
Farge på Fåvang skole
På foreldremøtet i 5. Klasse ble det tatt opp at det er ei trist farge på skolen utvendig. Det
var nevnt på om det kunne være aktuelt å høre med Folkehøgskolen om de kunne være
interessert i å dekorere den litt. Hva mener FAU om dette?
FAU støtter dette forslaget. Motivene bør henge sammen med at det er en skole. Rektor ser
også et behov for ny dekor i festinngangen.
Rektor tar kontakt med folkehøyskolen.
Det er kommet forslag om å få til et samarbeid mellom skolen, skiklubben og Marius
Pettersen om skiløype på Rørviksjordet. Jordet kan da benyttes både i skoletiden og på
kveldstid.
Skolen synes det høres fint ut, men det blir en merkostnad med det. FAU innhenter pris av
Marius Pettersen og følger opp saken.
Felles avslutning av skoleåret:
Med tanke på dagens Covid-19 situasjon er det vanskelig å planlegge langt frem i tid.
FAU og skolen velger derfor å avlyse skolens sommeravslutning.

