
REFERAT FRA FAU-MØTE TIRSDAG 4. OKTOBER 2022. 

 

TILSTEDE 

 Jørn Brendryen, Elin Nymoen-Øyen, Atle Kristoffersen, Siv Jorid Østensen, Eelco van Ingen, Nina 

Myrhaug, Kjartan Garmager, Linn Silje Dahlen, Rune Kongsrud, Bård Kjønsberg, Erik Hojem Garmager, 

Malin Olsen Krokmoen, Torstein Johnsrud, Marita Plassen, Bente Kristoffersen 

Anne Hilde Stedal og Kristin Nilsgård deltok på sak 4-22/23 

Forfall: Lars Henrik Odden, Ellen Engh, Olav Tallerås og Solfrid Lien 

 

Bente ønsket faste representanter med vara til FAU velkommen, hun gikk igjennom møteinnkallinga.  

 

1-22/23: Konstituering av FAU.  

Leder: Rune Kongsrud 

Nestleder: Jørn Brendryen 

Sekretær: Kjartan Garmager 

 

2-22/23: Valg av representanter til samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. 

SU: Rune Kongsrud (leder i FAU), Linn Silje Dahlen 

SMU:  Elin Nymoen-Øyen og Atle Kristoffersen (møter i tillegg til foreldrerepresentantene i SU) 

 

3-22/23: Møteplan. 

Det settes i utgangspunktet opp 5-6 møter for skoleåret 2022/23. 

• 18. oktober: konstituere SU/SMU, oppvekstreformen, elevkvelden 

• 22. november: resultat nasjonale prøver, budsjett ‘23 

• Jan/feb: elevundersøkelsen 

• Mars/apr: planlegge dugnad uteområdet 

• Mai/jun: 17. mai-arrangement, skoleavslutning 10. klasse 

 

4-22/23: Gjennomgang av veileder for FAU. 

VEILEDER FAU (delt ut til alle) 

Anne Hilde og Kristin snakka litt om hvordan de opplevde arbeidet i FAU er, det er viktig å ha tett 

dialog med vara, kontaktlærer og foreldre på foreldremøter og spille inn saker og informere om saker 

det jobbes med. 



 

FAU er foreldrenes arbeidsutvalg. En FAUer er tillitsvalgt for klassens foreldregruppe. FAUs hovedmål 

er å sikre at foreldre har medvirkning og medansvar for et trygt og godt læringsmiljø for alle elever 

ved Folldal skole. FAU består av en foreldrerepresentant for hver klasse med vara som velges for 2 år. 

Vara rykker opp neste skoleår, og ny vara velges på skoleårets siste foreldremøte. FAU har ikke egen 

konto, konto ligger under kommunens administrasjon. FAU velger leder (Rune), nestleder (Jørn) og 

sekretær (Kjartan) fra FAUs representanter, likeså 2 til SU (skoleutvalget) (Rune, Linn Silje) og 2 til 

SMU (skolemiljøutvalget) (Elin, Atle). Leder og rektor kaller inn til møter, referat gjøres tilgjengelig for 

alle. FAUs arbeidsområde er å følge opp politiske saker som gjelder skolen, gjennomgå 

trivselsundersøkelse, følge opp fysisk skolemiljø ved f.eks. dugnader, ha samarbeid mellom hjem og 

skole, ta kontakt med nye foreldre og samarbeide med 8. og 9. klasse foreldre om avslutningsfest for 

avgangsklasse. Taushetsplikt gjelder alle alltid, unntak i enkelte saker som en får beskjed om, allikevel 

opphører taushetsplikt i saker/situasjoner en har opplysningsplikt i, f.eks. ved fare for elev(ers) 

helse/sikkerhet der meldeplikt er utløst.  

 

FAU oppfordrer klassene til å ha happenings, hyggekveld og dugnader for å bli bedre kjent/styrke 

samhold. Foreldremøter er foreldrenes viktigste fellesarena for deling av informasjon mellom skole, 

elev, FAU og forelder. Foreldre kan her komme med innspill til FAU og FAU informerer om saker de 

har hatt. På foreldremøter diskuteres klassemiljø, læringsmiljø og en kan ta opp tema for 

aldersgruppa, feks. nettvett, rus, mobil osv. En kan også bestemme nytt tema for neste møte.  

 

5-22/23: Foreldrekveld. 

FAU har en rullerende plan for foreldrekvelder med 3 ulike tema; mellommenneskelige forhold, 

rus/alkohol og nettvett, og dette skoleåret er det mellommenneskelige forhold som er tema. En 

komitè ((Bård), Nina, Jørn) utgjør komite som kan jobbe videre med foredragsholder som skal snakke 

om grensesetting, kroppsspråk, verbalt språk, ekskludering/inkludering, oppmerksomhet m.m. 

Fortsetter planlegging neste FAU-møte.  

   

6-22/23: Elevenes skolemiljø. 

Bente gikk igjennom lysbildeserie «Rettledning trygt og godt skolemiljø». At skolemiljøet er godt og 

forutsigbart har alt å si, og at man har aktiviteter som faste skoleturer og arrangementer er verdifullt 

for elevene. 

 

7-22/23 Oppfølging av saker fra forrige FAU 

• Plan for uteområdet på utrinn 

Uteområdet ved ungdomstrinnet ligger i skygge fra kratt og store trær, og det er behov for å gjøre 

noe med området for at det skal være et godt oppholdssted for elevene på utrinn. I løpet av 

skoleåret vil det bli kjørt en prosess i elevråd og FAU der vi ser på ønsker og muligheter for området.  

• Plan for inntjening av penger til 10.klassetur 



10. klasse turen er ikke lovpålagt og finansieres av dugnadspenger. FAU laget i 2021/22 en 

dugnadsoversikt for klassene på u-trinnet. Det er viktig at klassene oppretter egen dugnadskomitè 

for inntjening til turen (mål 100.000 kr), der en også passer på at klassene ikke «går hverandre i 

næringa». Det stilles krav til faglig innhold og er en del av undervisningen, lærer(e) som er med 

lønnes av skolen. Dugnadsplanen ble oppdatert etter tilbakemelding fra Norfolier hvor elevene har to 

plastplukkinger i løpet av ungdomstrinnet.  

 

 

 

Eventuelt  

1.  Regnskap/budsjett 

a. Det er kjøpt inn nye pulter og stoler 5 av 6 klasserom i 2.etasje. Det siste klasserommet 

må vente til nytt budsjettår.  

b. Er i prosess med å vurdere læreverk for innkjøp av skolebøker til elevene.  

 

2. Nytt ordensreglement 

Reglementet ser ut til å fungere så langt. Elevene nyter tilleggsbestemmelsene ved at de setter 

pris på å få bruke capser og luer inne. Det som ikke fungerer så godt er tilleggsbestemmelsen om 

å få være inne «når det er kaldt». M-trinnselevene trekker inn så fort de voksne ute ser en annen 

vei. Videre ser vi i skolegården at det ligger mye tyggis-klyser på asfalten. BenteK har vært i alle 

tre klasse på m-trinnet for å snakke med elevene om bruk av tyggegummi og det å være ute i 

friminuttene. Ordningen kan inndras på kort varsel dersom ting ikke blir bedre.  

 

3. Info om klassemiljøsak UNNTATT OFFENTLIGHET 

 

 

Folldal, 7. oktober 2022. 

Kjartan Garmager 


