
 

 
 

 Fåvang skole – tlf.: 453 76 845    
 Fåvangvn. 20. 2634 Fåvang           Tlf. inspektør 416 92 909 

 Postboks 115  2633 Fåvang                        Tlf. rektor          482 47 994          Tlf. SFO  488 67 936 

 

 

 

MØTEPLAN 2019/2020 

 

SAMARBEIDSUTVALGET / SKOLEMILJØUTVALGET FÅVANG SKOLE 

 

NB: denne møteplanen er også innkalling til alle møtene i SU/SMU 

: 

Møte i: SU / SMU Fåvang skole 

Dato/kl: 02.12.19 – 19.02.20 – 14.04.20 

Alle datoer kl. 19.00 – 20.30 

 

Til stede: - Inga Marie Borgedal Trøstaker (foreldrerepresentant) 

- Andrea Håvaldsrud (elevrepresentant) 

- Amund Berge Holen (elevrepresentant) 

- Randi Iversen (undervisningspersonale) 

- Juan Luis Garcia Cuadrado (kommunal representant) 

- Dan-Håkon Fonstad (rektor) 

 

Forfall: - Henning Teigum (foreldrerepresentant) 

- Bente Jørstad (undervisningspersonale) 

- Ann Karin Bakken (andre tilsatte) 

 

 

Sak 

 

Faste saker 
1. Referat forrige møte 

• Godkjent. 

2. Skolesituasjon v/rektor 

• Rektor orienterte om daglig drift og skolens arbeid med ny læreplan fra 

høsten 2020, inkludert tanker rundt tverrfaglig temaplan. 

• Fåvang skoles personale hadde et nærvær på 96,7% i 4. kvartal 2019 

inkludert et egenmeldt fravær på 1,3%. 

 

3. Referat fra elevrådet 

• Skolemiljø 

Elevrådet har utformet et opplegg med spørsmål for klassene der alle blir 

utfordret på betydningen av begreper som mobbing og krenkelser. Hva betyr 

dette for elevene? 

 

• Saker elevrådet arbeider med 

Aktivitetsbanken. Det har vært en utfordrende situasjon for elevene med mye 

glattis og lite snø i vinter. Dette har også gjort at mange av lekene i 

aktivitetsbanken ikke har blitt brukt.  
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• Spørsmål til elevrådet 

- 

 

4. Skoleeier v/politisk representant 

• Status skolesaker i levekårsutvalget/ saker til politisk behandling 

Underrettet om kvalitet- og utviklingsplan for SFO som ble vedtatt i 

kommunestyret den 18.02.2020. Planen skal evalueres våren 2021. 

 

• Økonomi 

- 

 

• Spørsmål til skoleeier 

Fikk spørsmål fra foreldrerepresentant om LKU har påvirkningsmulighet på 

budsjettarbeid. Kommunal representant understreker at økonomi dreier seg 

om politiske prioriteringer. Det er kommunestyret som bestemmer hvor 

kommunens penger skal brukes. 

 

5. FAU  

• Status 

Foreldrerepresentant underrettet om FAUs arbeid med uteområdet og trygg 

skolevei for alle. Det er for øyeblikket én søknad om utvidet skoleskyss som 

følge av usikker vei inne til fylkeskommunen for behandling. 

 

• Spørsmål til FAU 

- 

 

6. Tilsattes representanter 

• Status  

Representant for undervisningspersonalet orienterte om den nye 

overgangsplanen grunnskolene i Ringebu. Denne planen skal være et 

hjelpemiddel til å ivareta alle overganger på en god måte, fra barnehagen til 

videregående opplæring. 

 

Det ble også orientert om arbeidet med å forsterke medarbeidernes «vi»-

kultur. Samhold i personalet er en nøkkel for at elevene skal trives. 

 

• Spørsmål til ansatte 

- 

 

7. Andre saker meldt inn av SU / SMU medlemmer (saker meldes til rektor) 

• Ingen. 
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Dan-Håkon Fonstad 

Rektor 

Fåvang skole 

 


