
Referat FAU 12.09.16 

Tilstede: 

Stian Tørhaug 

1.kl. Anne-Hilde Stedal 

2.kl. Pål Husom 

3.kl. Marita Løvhaug 

4.kl. Line Dalen 

5.kl. Bård Kjønsberg 

6.kl. Hanna Beate Bekken 

7. kl. Hilde Ø. Brendryen 

8. kl. Geir Randen 

9. kl. Ingar Elgevasslien 

10.kl. Siw Åse Nyaas 

 

1 – 16/17 

Konstituering: Leder Hilde Ø Brendryen 

  Nestleder Bård Kjønsberg 

  Sekretær Anne-Hilde Stedal 

2-16/17 

Valg repr SU og skolemiljøutvalg 

Repr SU – Geir og Hilde 

Vara SU – Bård og Line 

I skolemiljøutvalg møter alle 4. 

 

3-16/17 

Møteplan 

20.10.16   

07.02.17   

27.03.17 

30.05.17 



 

4-16/17 

Gjennomgang av veileder for FAU. Stian oppdaterer og sender til repr. 

 

5-16/17 

Temakveld: nettvett.  Ila november.  Kursholdere fra «Barnevakten». Samtaler med elever på alle 
trinn, samt egen del for foreldre og lærer. 

Innspill til tema/vinkling: godt samarbeid med barn/ungd ift nettbruk, at foreldre ikke kan ha kontroll 
på alt, men ønskelig med oversikt.  

Stian melder innspill til «Barnevakten». 

Organisering av kvelden tar vi på neste FAU-møte. 

 

6-16/17 

Presentasjon av sosial læreplan. Revideres vår 2017. Publiseres på kommunens nettsider. 

 

7-16/17 

Tilsyn fylkesmann 21.09 og 22.09, opplæringsloven kap. 9a og 11. Stian sender info.  

Hilde, Geir, Anne-Hilde, Hanna Beate, Marita og Pål deltar på intervju onsdag 21.09 kl. 16.30 – 17.30. 

 

8-16/17 

17.mai. 

Ønskelig å se på programmet for dagen ila høsten så en rekker tilpasse i grender etc. 

-Felles arrangement for alle elever på skolen? Underholdning og lek. 

-Endre rute for tog? 

-Ikke foreslått å ta bort arrangement i grendene samt gudstjenester, men prøve tilpasse. 

  

9-16/17 

Vedtekter SFO er revidert etter gjennomgang på foreldremøter i vår. Behandles politisk, Stian 
forbereder og holder i det. 

 

 



10-16/17 

Undersøkelse; utvikl.prosj i Hedmark «kultur for læring». 

Skolen gjennomfører spørreundersøkelse i regi av dette prosjektet i stedet for foreldre- og 
elevundersøkelse dette skoleåret. 

 

11-16/17 

Eventuellt: 

- Vakthold ved gangfelt ifm skolestart og skoleslutt.  

Innmeldt bekymring ift manglende personell både før og etter skoletid. Skolen har oppsatt ansvarlige 
fra 8.30-8.45 og 14.30-14.45. Skolen kan ikke følge opp utover oppsatte tider. 

Lysregulering: Hilde og Pål gjør en henvendelse til kommunen ift lysregulering som var diskutert ifm 
bygging av ny skole. 

 

Stian sender ut en påminnelse ift sykling, bør sendes hvert år;  anbefaling om at elver ikke sykler til 
skolen på egenhånd før 5.klasse. 

 

Sparing klassetur: vedtak i FAU ift sparing klassetur i 10.klasse. Sparing skjer gjennom dugnad i 9 og 
10-klasse, elevbedrifter, pizza-salg etc. 

 


