
FAU-møte Fåvang skole, 2.april 2019 

Tilstede: Henning Teigum, Nina Bryhn, Beate Hovde, Kjell Tangerud, Eli Oda Segelstad, Ragnar 

Løsnesløkken, Karin Røtterud Tofte, Heidi Pettersen, Solfrid Moen(referent). 

Fravær: Randi Beate Berge, Marte Haugen, Frans Mathisen, Runar Stenumgård, Eilev Rudrud 

 

Tema: Rus v/ Edel 
Bakken og Hans-
Anton Torgersen 

Helsesykepleier Edel Bakken og Ruskoordinator Hans-Anton Torgersen fortalte 
oss om Ungdataundersøkelsen. Den viser at i midt dalen er det lav debutalder 
i forhold til alkohol. Her må det jobbes med foreldrene sine holdninger, og 
derfor ønsker de å innføre «Utsett» allerede fra 7.kl. Utsett! er utviklet av 
KoRus-Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende 
arbeid.Det er en plan å få til felles nettverkstreff for 6. og 7. klassingene i 
skolen, slik at de blir kjent før de møtes på ungdomsskolen. Det ble foreslått 
om kanskje Edel og Hans-Anton kunne bidra med innspill til diskusjoner på 
dette møtet. Hvis det er noen som ønsker å kontakte Edel eller Hans-Anton er 
det bare å sende en mail: 

Edel.bakken@ringebu.kommune.no 

Hans.Anton.Torgersen@ringebu.kommune.no 

Innslag v/Kjell FAU har 117 482,18 kr i Fondsmidler. Hinderløype må planlegges, det må 
søkes om midler. Vi ser på forslaget som ble utarbeidet tidligere, kanskje kan 
vi bruke deler av det? Det er lurt å tenke at dette dugnadsarbeidet blir fordelt 
på 2-3 dugnader. Henning og Eli Oda er prosjektledere, de sørger for å 
videreføre dette arbeidet til neste års FAU. Viktig at det blir søkt om midler, 
kanskje lurt å gjøre det allerede i mai?  

SFO Anne Berit Myhren deltok fra SFO. Hun kunne fortelle at det pr. nå er 59 
elever fra høsten. I vår er det 54. Søknadsfrist for SFO var 1. mars. Frist for å 
søke sommer SFO er 1.mai. Sommer SFO skjer i samarbeid med Ringebu skole 
i ukene 26 og fra 1.august t.o.m 16.august (deler av uke 31 + 32 og 33). 

Vårdugnad Pr. nå er det ikke behov for vårdugnad. Hvis det blir bestilt apparater til 
hinderløype, er det mulig at det blir behov for dugnad i vår eller rundt 
skolestart.  

Sommeravslutning Dato: tirsdag 18.juni. Mellomtrinnet har ansvaret. Generasjonstreff er bakt inn 
i avslutningen. Det arrangeres i Nesseskogen, slik som i fjor.  

17.mai 6.klasse er godt i gang med planlegging. Oppgaver er fordelt. Elever fra 6.kl 
holder tale- her er det en endring. Elvene har nok med underholdningsdelen, 
så de skal ikke holde tale likevel.  Konferansier er på plass. Fjorårets komite 
hadde gjort god dokumentasjon.   

Disko Det ble arrangert disko i Sør-Fåvang Grendehus for mellomtrinnet. Det  var 
ingen representanter fra 7.trinn på møtet, så vi får få referat på neste møte. 
Det ble sagt at mobiler skulle samles inn, det skjedde ikke.  
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