FORELDREARBEIDSUTVALGET VED FÅVANG SKOLE

Referat
Møte i:
Dato/kl.:
Sted:
Til stede:
Forfall:

FAU
08.11.2021 kl. 19.00
Lærerrommet – Fåvang skole
Dan Håkon, Ragnar, Gunhild, Mari, Gunny, Aslaug, Ingrid, Elisabeth, Silje,
Signy, Kay, Marie, Solfrid
Randi Marie, Lill Jeanette

Sak

29/21

Sakliste
Info/saker fra rektor

1) Eksempler på planverk for digital kompetanse fra andre kommuner (eget
vedlegg). Se sak 30/21
2) Lærersituasjonen, det skal kuttes noe, samtidig vil det være et noe lavere
antall elever i årene framover. For dette skoleåret var nedgangen på 13 elever
fra skoleåret 2020/2021. Det har vært spørsmål om det forekommer at det er
kun én lærer i klasse, det skjer svært sjelden, og da i tilfelle i gym eller mat
og helse (sistnevnte med halv klasse, store klasser blir delt i 3). Dette er
likevel noe en må forvente framover, da trenden er at det kuttes årlig i
lærerstillinger.
3) Foreløpig høringsrapport fra forvaltningsrevisjon om skolemiljø, her
fremkommer det at situasjonen på Fåvang skole er svært god. Har gått lenger
enn andre skoler i kompetanseheving. Det som ble nevnt som
forbedringsområde var digital mobbing-forebygging. Ref. «ung data»
undersøkelsen.
4) Nasjonale prøver: 5 klasse og avgangselever ligger over snitt, i alle tre fag
i følgende rekkefølge; lesing, regning, engelsk.
Erfaringer fra bl.a. 5 klasse - kan være en idé å jobbe med oppgave typen som
kommer på prøvene i forkant, uten å snakke om at det skal være en prøve, da
elever takler dette veldig forskjellig.
5) Økonomiplan – det skal gjennomføres skolebruksundersøkelse, der det
skal analyseres behov, og ses på kostnader ift. drift av tre skoler i kommunen.
Det er et stort renoveringsbehov, særlig ved barneskolene. Det vil ikke bli
foretatt noe vesentlige utbedringer før planen er ferdig.
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30/21

-

Nettvett – digital kompetanse ved Fåvang skole

-

Oppfølging av sak 22/21
Det jobbes med en ny plan (kommunal) som også involverer foreldre og vil
bli både strategisk og skjematisk.

-

Arbeidsgruppe
Opplæringsdel
Dannelsesoppdraget-nettvett
Tiltaksplan; digitalisering i konstant endring
Årlig revidering
Innspill på møtet: kurs for foreldre i Teams, IPad bruk etc.
Noe for kommunens IKT avd? Refererer til kurs for kommunalt ansatte.

-

31/21

Bekymringsmelding til Ringebu Kommune angående forrige og kommende års
budsjettkutt i skolene

Brev utformet av leder i FAU Ragnar Løsnesløkken, enighet om at dette er et godt
utformet brev som sendes til politisk sekretariat i kommunen.
Svømming er ikke med i rapportering (GSI -Norges offisielle oversikt over
grunnskoleundervisningen). Fåvang skole har foreløpig ikke kuttet i
svømmeundervisningen, men det ligger inne som en beskrevet mulig konsekvens av
videre kutt i lærerstillinger. Dette samhandler ikke med nullvisjonen på
drukningsulykker.
32/21

Juleavslutning

33/21

Ballbinge (oppfølging fra sak 26/21)

34/21

Eventuelt

Etter avstemming ble det enighet om å ikke gjennomføre felles juleavslutning dette
året. Det er igjen økende smitte i landet, og veldig leit om dette skulle føre til
smittespredning inn mot jul, selv om det ikke er restriksjoner pr. d.d. Det er noe
uforutsigbart, og kan fort endre seg.
Det vil bli gjort som i fjor og handle inn godteposer til barna. Dette ble godt mottatt
av elevene. Det vil også være samlinger på skolen/gymsalen for elevene gjennom
adventstiden, med underholdning og førjulshygge.
Sparebank 1, Grasrotandelen? Solfrid tar kontakt med Gunnar Sundkvist vedr.
kostnadsramme.
Grillhytte – dette ble sett på, men dessverre rakk det å bli for kaldt for jobbing med
takshingel før vi fikk satt i gang. Dette tas tak i til våren.

Marie Kvåle
Sekretær FAU
Fåvang skole
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