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Sak 

 

Sakliste 

1721 Info/saker fra rektor: 

Fra og med mandag 31. mai er skolen på grønt nivå, men nå har vi både elever og 

ansatte i karantene og ventekarantene. Skriv fra rektor og FAU sendes ut til foreldre. 

Dette kan endre seg raskt.  

18/21 Russekort 

Vinstrarussen har tilbydd elevene ved Fåvang barneskole russekort som legges i 

konvolutter og deles ut på skolen.  

 

FAU takker nei til dette, da vi ikke kan gå god for det som står på kortene. Rektor 

sender svar til russen.  

19/21 Bursdagsfeiringer 

Det har kommet tilbakemelding fra en klasse om at det forekommer at noen ikke blir 

invitert i bursdager. Hva hvordan fungerer dette i andre klasser og er det noe FAU 

kan gjøre for at alle blir inkludert? 

 

Dette bør være et tema på høstens foreldremøter. Det er sårt for den/de som ikke blir 

invitert, og det bør unngås. Rektor minner om at skolen sine lokaler (gymsal og 

grillhytte), lånes ut mot at hele klassa eller bare gutte-/jentegruppa inviteres. Dette 

har ikke vært aktuelt under Covid-19, men blir forhåpentligvis mulig fra høsten av.  

20/21 Klasseavslutninger 

På grunn av Covid-19 blir det ikke klassevis sommeravslutning med foreldre. Det er 

vanskelig å planlegge når situasjonen er som den er.  

21/21 Eventuelt 

 

Lønnetrær blir plantet etter 10. august.  

 

Skiløyper på Rørviksjordet: Marius Pettersen bidrar gjerne med løypekjøring på 

jordet, men det må undersøkes mer angående kostnad. Solfrid Moen sjekker dette, og 

vi tar det opp igjen til høsten.  

 



 

Økonomiplan: fra høsten 2021 skal det skal gjøres store kutt på ungdomsskolen som 

nye 8. trinn møter. Foreldre fikk sent vite at det for eksempel kun tilbys et språkfag. 

Det er lurt at FAU ved Fåvang barneskole følger med på økonomiplanen både på 

egen skole og på ungdomsskolen.  

 

Det er et ønske fra FAU om at utviklingssamtaler bør komme tidligere enn i 

desember og mai. Skolen jobber med å endre den pedagogiske plattformen, og 

utviklingssamtaler er en del av det.  

 

Visma app: om alt går etter planen, kommer den til høsten.  

 

Aktivitet på uteområdet: Elever og ansatte møtte knust glass, søl etter eggkasting og 

rot, da de kom på jobb mandag 31. mai. Det ble en del opprydding for de ansatte ved 

skolen. Det er hyggelig at uteområdet brukes utenom skoletid, men ikke på denne 

måten.  

 

Nye representanter til FAU – for de som ikke har hatt foreldremøte, velges nye 

representanter på klassens Facebook-side.  

 

- Sekretær FAU 


