
Referat FAU 05.09.18 
 

Tilstede: 
 

Stian Tørhaug 

1. kl Olav Tallerås 

2. kl Forfall 

3. kl Siw Åse Nyaas Elgvasslien 

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 

 

 

1-18/19 Konstituering av FAU 
 

Leder: Gina 

Nestleder: Kjell Ove 

Sekretær: Elin 

 

 

2-18/19 Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 
 

Samarbeidsutvalg: Gina og Stein Olav 

Skolemiljøutvalget: Kjell Ove og Olav 

 

 

 

3-18/19 Møteplan 
 

01.10.18 

15.01.19 

25.03.19 

27.05.19 

 

 

4-18/19 Gjennomgang av veileder for FAU 
 

Oppdatert veileder for FAU, samt oversikt over aktuelle temaer for foreldremøter på hvert 

klassetrinn, sendes til representantene. 

 

 

5-18/19 Foreldrekveld 
 

Mellommenneskelige forhold, rus/alkohol og nettvett er 3 temaer i en rullerende plan for 

foreldrekvelder.  

Årets tema rus/alkohol, byttes til nettvett. Dette vil være i samarbeid med politiet. 



 

Det er satt i gang et samarbeid med Frankmotunet om rus.  

 

May Britt Drugli reiser rundt med foredrag med tema mobbing. Pga full kalender vil det være 

aktuelt siste uka før skolestart 2019. Representantene lodder stemningen for dette inn i 

foreldremøter i klassene. 

 

 

6-18/19 Elevenes skolemiljø 
 

Info fra Stian om nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har fått med ark med nye 

retningslinjer hjem. 

Sosial læreplan for Folldal skole ligger på kommunens nettsider. 

 

 

7-18/19 Resultater fra Ungdata  
 

Undersøkelsen gjennomføres hvert 3. år. 

40 elever i 8.-10. trinn våren 2018, med 85% besvarelse. 

Ikke resultater fra hvert klassetrinn fordi vi er for få. 

 

Stian presenterte et utdrag av resultatene: 

• Elevene er godt fornøyd med foreldrene 

• Oppunder 90% har en fortrolig venn (noen faller utenfor) 

• Flere gutter enn jenter er fornøyd med tilbud på fritida 

• Vi ligger ganske likt med resten av landet på fornøyd med skola 

• Skjermtid: 25 % bruker mer enn 4 timer hver dag  

• 50 % av guttene bruker mer enn to timer på spill hver dag 

• Jentene bruker mer tid på sosiale medier enn guttene 

• 50 % trener 5 ganger i uka 

• Gutter er mer fornøyd med seg selv enn jenter 

• Gutter er dobbelt så fornøyd med utseendet sitt enn jenter 

• Røyk og snus er ut 

• Lite alkohol, halvert fra forrige undersøkelse  

• Ingen på hasj/marihuana 

• Prosentandel på mobbing går ned, 3% mot 5% sist 

 

Resultatene av undersøkelsen ligger på kommunens nettsider. 

 

 

8-18/19 Eventuelt 
 

Tilsatt en ny lærer: 

Lars Eriksen fra Sandefjord 

 

 

Referent 

Elin K. Nyvoll 

 


