
Fau – 24.10.16   

Tilstede:  

Stian T, Pål, Marita, Line, Bård, Hanna Beate, Hilde, Geir, Ingar, Jorid, Anne-Hilde 

 

1: Temakveld «nettvett»: utsatt til etter nyttår for å finne en dato de kan treffe alle klassene på 
samme dag. 

Foreldre og foresatte i barnehagen inviteres også med på tema-kvelden. 

-Servering: Jorid / Geir kontakter dugnadskomite ift servering etc på foreldrekvelden. 

-Annonsering: sms-varsling i forkant, lapp i meldemapper samt info på kommunens nettsider. 

-Ønske velkommen: 

-Gave til foredragsholdere: 

 

2: 17.mai. 

Nasjonaldagen har vært tema på de fleste foreldremøter i høst.  

Det er bred enighet om at toget bør gå i sentrum, samt at det er ønskelig med noe program for alle 
etter toget på skolen. 

Det er også enighet om at en ny ramme for 17.mai ikke skal utelukke allerede godt innarbeidede 
tradisjoner, men det er foreslått noe endring i rekkefølge. 

- Kl 8.00 Flaggheising 
 

- Kl 10.00 Gudstjeneste Folldal Kirke. 
 

 
- Kl 11.30 Underholdn og organisering av tog utenfor bo- og service senteret. Underholdning 

som før, men ønskelig for mange at beboerne på hjemmet også kan få se underholdningen.  
 
Kan barnehagen også bidra i underholdning?  
Innslag fra Folla Rein 
 

- Kl. 12 Organisering og avmarsj, toget går en runde i sentrum og ender på skolen med 
påfølgende program der (leker/pølse- og isbod). 
 

- Kl 12.45-13-30 Aktiviteter på skoleplassen 
Låne telt av FIF hvis dårlig vær? 

 

- Kl 14 Arrangement i ulike grendehus 
 

- Kl 14 Gudstjeneste i Dalen Kyrkje 
 

 



- KL 17/18 – Kino 

FAU v/ bl.a Hilde, Pål, Anne-Hilde forfatter et skriv til kommunen med forslag til endring av program. 

 

EVENTUELT: 

-Veileder ift foreldrerepr.rolle «Foreldrekontakt; ansvar og oppgaver» delt ut. 

- Tilsyn; uvisst når resultatene foreligger, trolig før nyttår. 
 

- Elev- og foreldreundersøkelser i gang, foreldre mottar samtykkeskjema i meldemapper. 
 

 
- TREFELLING: kommunen v/Jens Jørgen skal lage utkikkspunkt til Snøhetta ved gamle 

søppelplassen. 9 – 10.kl tilbudt kr. 5000,- for felling av trær. Jorid tar det videre. 
 

- DUGNAD v/Jorid: 
9. og 10.klasse har mange dugnadsprosjekter på gang samtidig. Viktig at de ikke 
utkonkurrerer hverandre. 
Stian sjekker ift tidligere dugnadsplan med tips til organisering av dugnader for de ulike 
trinnene som ble lagd for noen år siden. 

 


