
Referat FAU 15.01.19 

 

 

Tilstede: 

 

Stian Tørhaug, rektor 

1. kl Olav Tallerås 

2. kl Torgeir Dalen 

3. kl Ronny Keiseraas Nyvoll (vara) 

4. kl Kjell Ove Kristoffersen 

5. kl Gina Budal 

6. kl Elin Marie Kjøllestad Nyvoll 

7. kl Stein Olav Brustad Lilleeng 

8. kl Thor Christian Aastveit 

9. kl Thor Arne Steien 

10. kl Emil Inauen 

 

 

9-18/19 Nasjonale prøver høsten 2018 

 

Nasjonale prøver er gjennomført i lesing, regning og engelsk for 5. og 8. klasse, og lesing og regning 

for 9. klasse. 

 

For 5. Klasse 

Engelsk: Ligger litt under landssnittet, men ganske likt med Nord-Østerdal. 

Lesing: Skårer bra, lesing har vært fokusområde i mange år 

Regning: Variabelt 

 

For 8. klasse 

Engelsk: Litt samme bilde som i 5. klasse 

Lesing: Skårer bra 

Regning: Veldig bra resultat i høst, men variabelt over år 

 

For 9. klasse 

Lesing: Landssnittet 

Regning: Litt under landssnittet 

 

Sett over flere år skårer Folldal bra i lesing, variabelt i regning og litt under landssnittet i engelsk. 

 

Selv om hovedfokus ligger på resultatet ved endt grunnskole, er nasjonale prøver viktig. 

Fra høsten 2018 er det satt inn 1 time ekstra engelsk på småtrinnet. Det utveksles erfaringer regionalt 

og videreutdanning av engelsklærere prioriteres. 

 

 

10-18/19 Taler til avslutningskveld for 10. klasse 

 

Hvert år er det en hovedtaler til 10. klasse denne kvelden. Det har gjerne vært en person som er godt 

synlig i samfunnet, regionalt og/eller nasjonalt, men med tilknytning til Folldal og omegn. 

Forslag er ønskelig. 

 



 

11-18/19 Kjøleskap for elevene 

 

Det har ved flere anledninger vært ytret ønske om kjøleskap for elevene. 

Da noen klasser ikke har sett behovet, har saken stoppet med det. 

Det kom nå forslag om å ha ett kjøleskap på hver gang (ett på småtrinnet, ett på mellomtrinnet og ett 

på ungdomstrinnet).  

Mulig å søke midler for å dekke innkjøp av kjøleskap.  

Stian undersøker. 

 

 

12-18/19 

 

Rektor og noen av representantene i FAU har fått flere henvendelser angående uro rundt husene til 

flere eldre i sentrum. Det hender seg på kveldstid at barn ringer på og stikker av, banker på vinduer og 

bråker/herjer på trapper. 

Rektor og leder i FAU utarbeider et skriv som går til alle foresatte i 5.-10. klasse. 

 

 

13-18/19 Eventuelt 

 

Ingen saker. 

 

 

Referent 

Elin K. Nyvoll 

 


