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FAU-møte, 15.10.2020 

 

 

Møte i: FAU ved Fåvang skole 

Dato/kl.: 15.10.20  

Forfall: - Ragnar Løsnesløkken 

- Hanne Kaurstad Mathisen 

- Camilla Joten 

 

 

Sak 

 

 

 
1. Møteleder og sekretær: rektor. 

 

2. FAU sitt mandat og forventningsavklaring 

• Drøftet FAU sitt mandat og hvordan skolen og foreldregruppa kan spille 

hverandre gode. 

 

3. Skolens organisering dette skoleåret 

• Rektor gjennomgikk kort hvordan skolen er organisert for å håndtere 

koronasituasjonen, samt hvilke effekter vi mener å se av dette, foreløpig. 

  

4. Uteområdet 

• Det er gledelig å se at uteområdet er grønt. 

• Kommunestyret har bevilget 25 000 kroner til bruk på uteområdet i 2020. 

Utegruppa hadde våren 2020 forslag om å plante lønnetrær vest for asfalten. 

Dette forslaget står fortsatt, men planting kan ikke gjennomføres før våren 

2021. FAU og rektor ser på ulike løsninger. 

 

5. Konstituering av FAU 

• Se vedlegg. 

 

6. Sosiale medier 

• Foreldregruppa for Fåvang skole på Facebook skal være for foreldrene, uten 

skolens ansatte som medlemmer (unntatt de som er foreldre selv). FAU 

legger føringer for innholdet på siden. 

• Klasse-sider på Facebook er for foreldrene på det aktuelle trinnet. Lærere 

eller andre ansatte på trinnet publiserer ikke bilder eller informasjon på disse 

sidene. 

 

7. Eventuelt-saker meldt inn av rektor/ FAU-medlemmer 

• Juletrefest 2020 
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- Felles juletrefest i Ringbuhallen avlyses. Hvert trinn kan ha markering 

som et nettverkstreff utendørs, men det anbefales at dette i så fall gjøres 

likt. 

- Avlysningen fører til tapte inntekter for FAU. Leder undersøker 

mulighetene for å søke korona-midler som kompensasjon. 

• Kulturskoletilbudet 

- FAU retter en henvendelse til kulturskolen om muligheten for å få flyttet 

deler av tilbudet fra Ringebu til Fåvang. Dette muliggjør at barn kan delta 

i SFO-tida. 

• SFO 

- Det er et ønske om avklaringer rundt aktivitetstilbudet og planverket på 

SFO. Anne Berit Myhren (SFO-leder) inviteres inn på neste FAU-møte. 

 

 

For FAU 

 

Dan-Håkon Fonstad 

Rektor 

Fåvang skole 

 

 

 

 

 

Vedlegg fra sak 5: 
 

 

 


