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FORELDREARBEIDSUTVALGET VED FÅVANG SKOLE 

 

REFERAT 

 

Møte i: FAU 

Dato/kl.:  25.10.2022 kl. 1900  

Sted: Fåvang skole - pauserommet 

 

 

Sak 

 

Sakliste 
23/22 Info/saker fra rektor/skolen: 

 
- Det har kommet nye flyktninger i skolekretsen og vi venter flere utover høsten. 
 
-  Svarene fra de Nasjonale prøvene er snart klare. Elevene på skolen i 5. trinn ser 
ut til å ligge over gjennomsnittet i engelsk, kanskje også i lesing og regning 
(foreløpige tall). 
 
- Det har oppstått en del problemer i forhold til busskjøring og trygghet for elevene. 
Dette gjelder bussen som går til Brekkom og bussen på Baksida. 
Skoleveien skal være trygg for alle elevene.  
 
- Den siste tiden har det ikke vært innbrudd eller hærverk ved skolen. 
 
- Det er kjøpt inn nytt huskestativ til kr 63.000 av skolen.  

 

24/22 Juletrefest: 
Ansvaret for juletrefesten ligger hos alle foreldre i 4 trinn. Det blir oversendt 
en ansvarsliste for gjennomføring og opprydding. Det må anskaffes en 
person som tar seg av lyd. Alle foreldre tar med mat, drikke og kopper til seg 
og sine, slik som på sommeravslutning. Det er viktig med nok loddblokker. 
Lena og Ragnar Løsnesløkken tar ansvaret for å lede sangen rundt juletreet. 
Noen andre må organisere gangen rundt juletre. Skolen står for 
underholdningen.  
Nissedrakt skal være innkjøpt.  
 

25/22 Vannkokerdag: 
Vannkokedag blir en prøveordning frem til jul for 5,6 og 7 trinn. FAU kjøper 
inn 3 vannkokere.  

 

26/22 17.mai: 
 

Saken utsettes til neste møte. 
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27/22 

 

 

Skolesykling: 

 

FAU anbefaler at elevene starter skolesykling etter sykkelopplæring i 4 trinn. 
Det anbefales at skolesykling ikke starter før i 5 trinn. 
 

Neste møte i FAU blir mandag 2. mai. 
 

 

 

28/22 Vert FAU-møter 

 
Ann-Merete Broløkken ble valgt som vert på FAU-møter.  

29/22 Eventuelt 

 

Ingen saker på eventuelt. 

 

 

Anette Køste 

sekretærvikar 

FAU Fåvang skole 

 


