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21.03.2022 kl. 19.30
Fåvang skole - pauserommet

Sakliste
Info/saker fra rektor/skolen:
Nokså uendret situasjon på skolen, stort sett harmonisk og greit. Lite sykefravær på
ansattsiden. Noen trinn har utfordringer med støy og læringsmiljø, skolen bruker mye
ressurser i arbeidet med dette.
Gode tilbakemeldinger fra Stine Sofie-opplegget forrige uke, både fra elever,
foreldre og ansatte.

07/22

17 mai:

08/22

Ballbinge:
Registrering av FAU i Brønnøysundregisteret? Veien videre.
Her må det på plass registrering i frivillighetsregisteret med styrerepresentanter.
Disse vil naturlig nok skifte etter hvert, ettersom medlemmer kanskje har barn som
ikke lenger er i barneskolealder.
Eget møte vedr. dette er satt til 28. april.

09/22

Sommeravslutning:
Skolen: «stiller seg positive til sommeravslutning i år, enten FAU ønsker å kjøre et
stort felles arrangement, eller dele det opp i mindre bestanddeler. De største elevene
jobber med underholdning, men ikke på samme nivå som tidligere år, grunnet
usikkerheten rundt gjennomføringen av arrangement (erfaringsbasert).»

Ansvar og fordeling av oppgaver
6 klasse har ansvaret, og sikter mot en normal og flott 17-mai feiring i år!

FAU ønsker å gjennomføre sommeravslutning, og har også ønske om felles
prosjekter for elevene frem mot dette, da særlig som avslutning for 7. klasse, men
også innslag med f.eks. sang fra de yngre barna. Masse mestringsfølelse og god
læring underveis med et felles prosjekt/mål. Fremgangsmåte/felles/inndeling må vi
se på etter hvert. Sjansen for at det skal blir problematisk å gjennomføre et utendørs
arrangement (m.t.p. de to forhenværende årene) må anses som svært liten.
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10/22

Eventuelt:
Rektor: arbeidet med plan for nettvett og digital kompetanse: DGR-gruppa i
kommunen har utarbeidet et grunnriss for skolenes del av planverket. Innkalling til
første arbeidsmøte kommer.»
Skiløyper i nærområdet: Skiklubben er positive til samarbeid vedr. enkel løype i
nærheten av skole/sentrum, dette må da gjøres likt ved alle de tre barneskolene i
kommunen.
FAU leder tar dialog med leder i skiklubben vedr. dette nærmere neste sesong.
Skidag: der det er flere som reagerer på at elever fra 5. klasse og eldre ikke har
mulighet til å velge mellom langrenn og alpint.
Det har også blitt oppgitt at dette ikke vil være et valg når de kommer på
ungdomsskolen, noe vi erfarer er feil, på ungdomsskolen får de selv velge dette.
Ikke alle har stått alpint, eller føler seg så sikre på det at de har lyst til dette denne
dagen.
Selvfølgelig kan det for noen være en fin opplevelse å prøve første gang sammen
med klassekamerater, men det er likevel kanskje ikke alle som ønsker det.
Poenget er at vi synes dette burde være valgfritt.
Kommentar til skidag fra rektor som ikke hadde mulighet til å være med på
møtet:
«Takk for innspill, vi tar dette inn i evalueringen til skidagen.
For å kommentere kort på innholdet: Elevene på mellomtrinnet er oppfordret til å
kjøre ski/brett i dag, uavhengig av erfaringsnivå. Vi har gratis leie av heiskort og
utstyr og området rundt gapahuken/vestsida gir gode muligheter til utprøving i trygge
omgivelser. Det er likevel slik at vi har elever både fra 5., 6.- og 7. trinn som deltar
på andre aktiviteter enn alpint i dag, og da som hovedregel langrenn. Dette er
avtaler som har blitt gjort direkte med kontaktlærer.
Når det gjelder ungdomsskolens skidag er det en mulighet for at det kan ha sneket
seg inn en misforståelse, uten at jeg vet noe mer om dette: Ungdomsskolen ga, som
dere sier, elevene mulighet til å velge mellom langrenn og alpint på sin skidag, men
alle valgte å stå på ski/brett i bakken.
Håper alle har hatt gode opplevelser i skianlegget og langs langrennsløypene i
dag!»

Neste møte i FAU blir mandag 2. mai.
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