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FORELDREARBEIDSUTVALGET VED FÅVANG SKOLE 

 

REFERAT  

 

Møte i: FAU 

Dato/kl.: 01.02. kl. 19.00 

Sted: 

Oppmøte: 

Fåvang skole 

Dan Håkon, Ragnar, Randi Marie, Kari Hanne, Anette, Kay, Mari, Solfrid, 

Marie, Ann-Merete, Aslaug. 

 

 

 

Sak 
                                                Sakliste 

01/23 Info/saker fra rektor:  

 
1. Endelig behandling av LKU-spørsmål  

 

-Barn og unge trives, har venner og føler at de er en del av felleskapet  

9 stk. ute på inspeksjon mot 2 før – trygghet og forebyggende. Overgangsperiode 

barnehage-skole har vist seg å fungere godt og tryggende. Elever og foreldre blir 

hørt, lett å få samtale med skole om nødvendig. 

Delt i matfri, mer ro og trygghet for elevene. Fast base for å møtes om morgenen, 

slik at det blir lett å finne sin gruppe. Evt. hendelser/saker tas tak i med en gang.  

 

-Barn og unge opplever at barnehagen og skolen fremmer respekt for 

menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og likeverd 

Alle skal få være med. F. eks er samenes dag er feiret/satt på dagsorden, inkludering 

av medelever med ulike forutsetninger og utfordringer - mangfold i lek. Fokus på at 

alle skal ha noen å gå ut sammen med til friminuttene. 

 

-Barn og unge skal gjennom samhandling kunne mestre balansen mellom 

selvhevdelse og andre sine behov 

Jobbe i grupper, samarbeid. Stasjonsjobbing, ta hensyn til andre elever. 

Underholdning på avslutninger etc. god trening i samhandling. Fokus på køkultur. 

 

                                                                                                                                       

2. Høringsinnspill om skolerute (se vedlegg) – må følge Innlandet sin skolerute, 

alternativet er at vi som skole må dekke skoleskyss selv, noe som innebærer en stor 

kostnad. 

En alternativ løsning er at mindre justeringer kan gjøres, slik som å flytte enkelte 

elevfri dager, og at foreldrene kjører barna selv de dagene som da ikke følger 

skoleruta.  

Høringsinnspill: en elevfri dag fra februar eller november til mai og bytte 

høstferieuka tilbake til uke 40. 

3. Plan for digitalisering: Plan for ferdigstillelse av denne, Ragnar og Aslaug deltar på 

møtet. 
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4. Elevundersøkelsen + foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelse: svarprosent ca. 

50. Gode resultater, stort sett tilfredse foresatte, lett å komme i kontakt med skole, få 

møter etc. Elevundersøkelse: best resultat på 6 trinn. Mobbing; der får ikke skolen 

tilgang på svarene, pga. personvern. Det kommer kun frem dersom at det er 

graverende tall. Lite hensiktsmessig at dette er en del av spørsmålene så lenge det 

ikke er mulig å få benyttet dette til målrettede tiltak. 

5. Orienteringssaker: Fravær/vikariering, prøver å få inn lærer pga sykefravær utover 

våren. Pr. 01.02 – ingen søkere. Anbefal aktuelle kandidater å søke. 

Skolebruksanalyse: ikke offentliggjort enda.  

Utvidet timetall og gratis kjernetid i SFO for 2. klasse fra neste skoleår. Utvider 

skoleuka for 3. trinn med 1 time i uka. 

 

 

2/23 Føring av regnskap i FAU:  

 

Det har kommet krav fra kommunen om at FAU ved Fåvang skole må føre regnskap 

selv. Mail fra kommunen:  

«Per i dag er FAU Fåvang sitt regnskap ivaretatt av Ringebu kommune, det ser ut som 

dette ble praksis fra 2017. 

FAU-midler er ikke i kommunens eie, og skal heller ikke være en del av kommunens 

regnskap. 

Kan dere opprette en egen bankkonto for FAU Fåvang skole som vi kan overføre FAU 

sine midler til slik at FAU Fåvang ivaretar dette selv? 

Hvis dere ikke har org. nummer må dere registrere dere i Brønnøysundregistrene før 

dere kan opprette bankkonto». 

 

Stiftelsesmøte: neste FAU møte.  

Skaffe forslag til vedtekter. 

 

 

3/23 17.mai:  

 
På forrige FAU-møte ble det satt ned et AU som skulle se på organiseringen av 

17.maifeiringen. Etter et møte 17.januar har AU laget et utkast til brev. Se vedlegg 1. 

 
17 mai disco – enighet om at dette IKKE videreføres. Det blir færre elever i klassene 

framover, lite voksne å ta av. Det siste arr. bar preg av mye støy og kaos og frustrerende for 

de som var vakter. 

6+7 klasse foreldrerepresentanter både i Fåvang, Ringebu og Venabygd gå sammen å 

planlegge et arr. 6 klasse har kanskje mest utbytte av et treff før leirskole. 

 

Viktig å ha voksne fra alle 3 skolene for at elever har noen voksenpersoner de kjenner. 

Dette må være et fast opplegg så det blir likt for elevene år etter år. 

Må det være servering? 

Kunne det vært arr. som et nettverkstreff? 

Tas opp i KFU 21.02.23. 
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4/23 Evaluering av juletrefest 
 

Veldig gode tilbakemeldinger, noen er veldig fornøyd med at alle har med medbrakt egen 

mat/drikke slik vi hadde nå sist, dette må vurderes igjen til neste juletrefest om man vil gjøre 

på samme vis eller ha felles servering/koldtbord. Det ble satt stor pris på av lærere/ansatte på 

skolen at de fikk komme til dekket bord, og slapp å ha medbrakt den kvelden. De stilte 

fulltallige, noe som både arrangører og øvrige synes var veldig koselig. 

 

Juletre - ikke behov for utskifting. 
 
 

5/23 Sang i skolen:  

 
SANG ER EN VITAMINBOOST FOR ET LÆRINGSMILJØ OG FOR MENNESKETS HELSE: 

Forskning viser at sang påvirker  
-det fysiske området 
-det psykologiske/emosjonelle området 
-det kognitive området 
-det sosiale området  
-mening og sammenheng i livet 
(Anne Haugland Balsnes v/universitet i Agder 2010) 
 
Hva tenker skolen og FAU om dette? Se vedlegg 2 for mer bakgrunn om saken 
 
Det er ikke planfestet noe vedr. sang i skolen. Alle voksne er kanskje ikke like bekvemme 

med å synge selv, og at dette påvirker noe fra klasse til klasse. 

Det er tanker om felles samlinger for alle elevene med fast intervall, derunder også sang. 

Rektor har positive erfaringer med felles samlinger både fra Lillehammer og Øyer. 

Forslag; ukas sang som klassen starter dagen med, sanger på engelsk etc. Playback kan 

være til hjelp for den voksne som ikke føler man er veldig trygg på dette. Det finnes også 

ukuleler på skolen. 
 

6/23 Matpause i skolen: 

 

Det har kommet inn en sak om bekymring for skjermbruk i matpausene på skolen. Det er et 

ønske om mer høytlesing i stedet, med mål om å øke leselysten. Denne saken kom inn før VG 

skrev om dette: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pQGg5X/mamma-misnoeye-med-tv-

i-elevenes-spisepause 

 

Hva tenker skolen og FAU om dette? 

 

Det gjøres litt forskjellig i klassene.  

De minste klassene bruker ikke skjerm i matpause. 

Det foreslås å ikke innføre dette til fler som ikke er vant til det. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pQGg5X/mamma-misnoeye-med-tv-i-elevenes-spisepause
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pQGg5X/mamma-misnoeye-med-tv-i-elevenes-spisepause
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Enighet om at det bør gå an å unngå skjermbruk i klassene mens det spises, heller la dem 

småprate med sidemann, evt. at det enkelte ganger kan være høytlesing. 

Dette må også på banen i hjemmet også, hva er man vant til der? 

7/23 Eventuelt 

Skolebuss Liagardane/Rotås. Tekniske problemer, dører som ikke åpnes/går igjen, buss har 

gått varm og ikke kunne kjøre. Glatt føre, uten kjettinger. Melding om at skolebuss ikke kan 

kjøre kommer veldig sent (8-tida om morgenen). Dette er ikke brukbart da elever både 

kommer for sent, samt at foresatte kan ha reist på jobb. 

Noen sjåfører kjører også veldig fort er blitt sagt fra elever som har sittet på.  

Ikke respons fra busselskapet. 

Det sendes klage til Innlandstrafikk via vår kontakt, skyss ansvarlig i kommunen. 

Samlet klage sendes fra FAU v/Kari Hanne.  

 

Språkbruk; kan skolen og foreldre ha et samarbeid på dette? 

Eksempel fra Aurvoll skole med tiltak uakseptabel språkbruk, ringe hjem og fortelle selv hva 

de har sagt. Kari Hanne sjekker med bekjent på Aurvoll. 

Alt. melding hjem ved uakseptabel språkbruk i skolen? 

 

Redd Barna kommer på felles foreldremøte i vår, og dette med språkbruk vil bli tema. 

 

Neste mæte i FAU: 07.03.23 klokka 19.30. 

 

 

 

 

Marie Kvåle 

Sekretær FAU 

Fåvang skole 

 


