
Referat FAU-møte 26.september  
 

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

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

Fraværende  

Frank (3.), Randi Beate (5.), Åshild (4.) 

Neste møte: onsdag 27.november kl.19.00 
 

Sak 2/19 Høring felles kommunal plan for SFO 
Lite info for de som skal begynne på skolen. Info må komme om hvor lang skoledagen er, sommersfo 

og sfo ellers. Manglet 1.klassemøte for kommende 1.klassinger i vår (2019) . Viktig at det kommer 

tilstrekkelig informasjon i god tid.  

Ingen bemanningsnorm på sfo. Følger ikke med over fra skolen.  

Sak 4/19 SFO 7.november 
Det trengs fire foreldre. Alle legger ut meldinga Inga har forfattet på sine klassesider på facebook.  

 

Sak 6/19 Uteområde/dugnad 
Det er gjennomført dugnad på uteområdet. Mange flinke foreldre har hjulpet å satt opp mange nye 

lekeapparat. En stor takk til alle som har bidratt.  

Sak 7/19 Juletrefest 
Kan bruke hallen på juletrefesten, men får ikke gå inn med utesko eller stiletthæler.   

Det er bestilt ny scene . Usikkert om denne kommer til juletrefest. Beate og Åshild lager oversikt, 7 

klasse er med å hjelper til. Lapp kommer som ranselpost. Barnehagen rigger opp, og Fåvang skole 

rigger ned igjen.  

Lærerne får blomster på juletrefesten, og kake på skolen.  

Sak 8/19 Den Høie bro og skoleskyss 
Eli Oda har vært i kontakt med kommunen. Den Høie bro blir ikke åpnet igjen dette skoleåret. 

FAU ønsker at kommunen gjør noe med den Høie bro så fort de kan, siden dette er en regulert 

skolevei. Viktig at de alternative vegene blir brøyta og strødd . Kommunen har sagt de skal brøyte og 

strø. Eli Oda har snakka med ei i GD om skolevegen.  

Sak 9/19 Nettverkstreff 
Det er bestemt at 6. og 7. Klasse  skal arrangere sammen med Ringebu og Venabygda. En fin 

mulighet for foreldre og unger til å bli litt kjent før ungdomsskolen. 

Ett godt tiltak i barnehagen der ungene går på forskjellige avdelinger. Det er søkt om midler.  



Viktig å legge det inn som fast tema på foreldremøte om høsten hver skoleår.  Prøve å se at dette er 

med på å styrker klassemiljøet, gir oss foreldre en større mulighet til å bli bedre kjent. Viktig at vi 

som foreldre er med å bidrar til at våre barn får ett trygt og godt skolemiljø. Snakke positivt om 

nettverkstreff. Det skal være ett lavterskeltilbud, slik at alle har mulighet til å komme. Regning etter 

nettverkstreff skal leveres Tone eller Dan Håkon. Eli Oda sjekker opp dette med konto. 

Sak 10/19 Inneklima 
Det er bestilt måling for hele skolen.  

Sak 11/19 Vannkvalitet 
Vannkvaliteten er målt, men svar har ikke kommet. Vanndispenseren er ødelagt, vurderer å lease i 

stedet. Håper dette er på plass etter jul. 

 

Sak 12/19 Ordentlig avstemming i forhold til om skolen skal tilby juice i tillegg til melk? 

Fortsetter som nå, bare melk. Tas opp i elevrådet etter jul, når ny vanndispenser er på plass.  

Sak 13/19 Levekårsutvalgets spørsmål til barnehager og skoler 
Rektor informerer om spørsmål som skal besvares i FAU.  

Pek på tre områder som går bra og tre områder som det trengs forbedring på.  

Bra:  

Forbedring: 

Disse skal svares på innen 20.jan. Dette kan tas opp på neste FAU møte. 

Eventuelt  
Showbie:. Få lik struktur på alle trinn. Foreldrekoder til alle. Enklere for foreldre å få oversikt . Dette 

er ikke vanskelig å gjennomføre (Hanne kan hjelpe til hvis det er behov). 

Hvorfor får vi ikke faguttaler på alle trinn?  

 

 


