
Referat FAU 27.03.19 

 

 

Tilstede: 

 

Stian Tørhaug, rektor 

1. kl Marina Pettersen 

2. kl Torgeir Dalen 

3. kl Siw Åse Nyaas Elgavasslien 

4. kl Kjell Ove Kristoffersen 

5. kl Gina Budal 

6. kl Elin Marie Kjøllestad Nyvoll 

7. kl Stein Olav Brustad Lilleeng 

8. kl Forfall 

9. kl Thor Arne Steien 

10. kl Bente Kristoffersen 

 

 

13-18/19 Kultur for læring 

 

Undersøkelsen kultur for læring ble gjennomført høsten 2018, og resultatene foreligger. Det er gode 

resultater for skolen. 

 

• Resultatene er presentert for lærere og fagarbeidere. 

• Kontaktlærerne har fått resultatet for sin klasse. 

• Det settes inn tiltak i de klassene det er behov (pga store variasjoner i noen klasser). 

• Kontaktlærere og rektor blir enige om hvordan resultatene skal presenteres i klassene og for 

foreldrene. 

 

 

14-18/19 Utenlandstur 10. klasse 

 

10. klasse har i de senere årene hatt Krakow som reisemål. Elevene har hatt ulike inntektsformer til 

turene, men pizzabaking har vært fast i 10. klasse. Kommende 10. klasse er få elever og det innebærer 

at det går utover mange undervisningstimer (3 t/u = 10%) dersom denne praksisen skal fortsette. Saken 

må derfor drøftes for å legge faste premisser for årene som kommer. 

 

• FAU mener pizzabakinga er en sosial læringsarena for elevene.  

• Kan man øke prisen per bit og la småtrinnet også få tilbud om pizza? På denne måten kan 

inntjeningen øke og det er kanskje ikke behov for like mange fredager. 

• Er dette noe to klaser kan lage grupper på og få til sammen? 

• FAU ønsker at trivselstiltaket skal fortsette i en eller annen form. 

 

Andre muligheter for inntjening til klassetur: 

• Halloweenfest 

• Diskotek 

• Kakelotteri (?) 

 

Kan det være en ide å se på hva som har vært gjort tidligere år og om mulig lage en plan over hvilke 

klasser som har ansvar for hva? Dette må i tilfelle FAU se på. 



 

 

15-18/19 IKT-reglement 

 

Skolen har hatt et IKT-reglement som har vært gjeldende i flere år. I forbindelse med nye investeringer 

av IKT-utstyr er det nødvendig med noen endringer. 

 

Nytt: Eleven vil bli erstatningsansvarlig ved skade på pc/nettbrett grunnet uaktsomhet. Egenandel på 

inntil 3000,-, avhengig av alder på pc/nettbrett. 

 

 

16-18/19 Temakvelder 

 

FAU har en rullerende plan for temakvelder med 3 ulike temaer. Mellommenneskelige forhold, 

rus/alkohol og nettvett. Siste temakveld ble arrangert i mars 2018. Det har vært forsøkt å få til en 

temakveld i forbindelse med høstens planleggingsdager (før skolestart, men det viser seg at 

foredragsholderen kun er tilgjengelig på dagtid. 

 

FAU er enig om at det ikke skal arrangeres temakveld våren 2019, men at det utsettes to høsten 2019 

 

Aktuelle temaer kan være: 

Kroppspress, slanking, psykisk helse 

 

 

17-18/19 Eventuelt 

 

• Henvendelse fra Verket krets om en klasse er interessert i å ta på seg og arrangere 17. mai på Folldal 

flerbrukshus. Verket krets sliter med å få mannskap i komite til dette årlige arrangementet, og ønsker 

derfor å gi det fra seg slik at en skoleklasse kan tjene penger til klassetur i 10. klasse.  

9. klasse har allerede et opplegg ute i forbindelse med 17. maitoget. Dette gir en  

inntjening på 10.000,- - 12.000,-. Et arrangement inne på flerbrukshuset vil i  

tillegg gi en inntjening på 7.000,- - 10.000,-. 

 

FAU stiller seg i hovedsak positiv til et slikt arrangement. Thor Arne hører med  

9. klasse om dette 

 

• Innspill om bedre sikring av ovn i lavvoen ved skola. Etter et par episoder hvor barn har vært litt for 

nærme ovnen i lavvoen, slik at klær blir ødelagt, er det ønskelig med en form for sikring rundt ovnen. 

 

Representanter fra FAU ser på dette sammen med rektor. 

 

 

Referent 

Elin K. Nyvoll 

 


