
Møtereferat 
FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Fåvang Skole 

Tid:  Tirsdag 06.11.2018 19.00 – 21.30 
Sted: Fåvang skole 
Tilstede: Marte Haugen (1) Heidi Pettersen (1) Ragnar Løsnesløkken (2) Nina Bryhn (3) Beate Hovde (3) 

Hege Smestadmoen (4) Eli Oda Segelstad (5) Henning Teigum (6) Karin Røttereng (6) 
Eilev Rudrud (7) og Kjell Tangerud (Rektor) 

Forfall: Frank Mathisen (2) Randi Beate Stenumgård (4) Gunn Eva Dahl Korsletten (5) Runar Stenumgård (7) 
Kopi: Alle FAU-representanter og klassekontakter, Kjell Tangerud (rektor), Britt- Olave Olstad (undervisningsinspektør) og Kristin 

Teigen (leder i levekårsutvalg) 
 Referat av Heidi Pettersen. 

    

Saker til neste møtet i Januar: 

Sak 1 / 2019.  Felles Facebook side/gruppe for Fåvang Skole for å kunne gi ut informasjon og referat. 

Kommunalsjef 
Gro Li Slettvold presenterer plan for Ringebuskolene fremover, informasjon om språkkommune og forklaring av 
levekårsutvalgets spørsmål til skolene. Legger ved informasjon som ble gjennomgått. 

Showbie 
Innlogging for foreldre?  
Det er dessverre ikke mulig, man må bruke barna sin Ipad/ bruker for å komme inn å se innhold. 

Elevrådet 

Elevrådet har blitt spurt om juledisco / nyttårsdisco etter forespørsel fra FAU pga. enkelte tilbakemeldinger vi 
har fått fra foreldre. 
De har ikke noe ønske om juledisco, men ca halvparten ønsker nyttårsdico var tilbakemeldingen. Nyttårsdisco 
blir gjennomført uansett dette skoleåret som informert, det vil bli vurdert og evaluert på nytt til neste skoleår. 

Wifi 
Dekningen er kjempebra og har ikke hørt noe annet fra lærerne i det siste. 
Wifi har blitt utbedret betraktelig i de seinere årene. Ikt har gjort en bra jobb med det.  

Uteområdet 

Det siste lekeapparatet ble ferdigstilt i dag 06.11. Da er alle lekeapparat i orden klart til bruk. Akebakken er 
planert, justert og blir sådd tilslutt. 
Deler av skolegården er en byggeplass og vil være det en god stund pga. at bakken er ny sådd og vil ha 
begrenset bruk til alt har satt seg skikkelig. 

Tilbygg / Nybygg 

Vanntilførselen blir stengt torsdag 08.11. til garderober tilhørende gymsal. 
Dette er pga. at det skal kobles om vann til de nye garderobene. 
Dette skal være ferdig til 01.12.  Som en kommentar til dette informerer kommunalsjef Gro om at kommunen 
er villig til å satse videre med oppgraderinger på Fåvang Skole nettopp for at kommunen har lagt på is planen 
om en ny felles skole i 2021. Etter hvert er planen å få nye kunst og håndverk lokaler ved å renovere de gamle 
garderobene og deretter toalettene.  

Nettvett 

Dette er tema i de fleste klasser om dagen. FAU oppfordrer til at foreldre snakker med sine barn om nettvett og 
bruk av Ipad og mobil. Begrense bruken av dette på buss og uteområde.  
Alle må ta ansvar for sine barn, og om det dukker opp noen ubehagelige tilfeller bør foreldre ha en lav terskel til 
å ta kontakt med hverandre så langt det går ellers er også skolen behjelpelig.  

Biblioteket 

Fåvang Skole har ikke mulighet til å være så ofte biblioteket som Ringebu skolen det er en realitet når vi er 
lengere unna og det er kostbart med buss til og fra. Men på Fåvang skole har vi eget bibliotek og vi har besøk av 
Bok bussen. I hovedsak er det 3 og 6 klasse som skal benytte seg av bok bussen. Bok bussen er ikke bare buss 
som kommer å du kan låne bøker. Det er også kulturformidling, les mer om bokbussen 
her: https://www.oppland.no/fagomrader/fylkesbiblioteket/bokbussen/ 
Fåvang skole reiser til Ringebu Bibliotek når det er større arrangement som gir større gevinst enn å bare låne en 
bok. 

SFO 

En aktivitetsplan for SFO er under arbeid og det kommer informerer SFO leder Anne Berit om. De starter alltid 
med samling i 2 grupper med opprop og gjennomgang av regler.  
Et tema er SKO, det er en utfordring at barna ikke har på seg sko. De forbreder seg blant annet på brannøvelse 
og i sånne situasjoner er det viktig at barna bruker sko.  
I høst har det vær mye fint vær og tiden er benyttet ute. Gymsalen er flittig brukt på gråværs dager.  
Alle barna har faste plasser ved matbordet. Dette gir god matro. Mye ros fra foreldre i FAU om SFO hverdagen.  

Diverse 

Det har vært noen hendelser på toalettene i kjelleren med tanke på takbelysningen som styres av bevegelses 
sensorer. Rektor Kjell skal sette tiden på maks for å unngå dette fremtiden. 
 
Siste skoledag før jul: 19.12.2018 
Første skoledag etter juleferien: 03.01.2019 

https://www.oppland.no/fagomrader/fylkesbiblioteket/bokbussen/

