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REFERAT FRA MØTE I FAU MANDAG 13.02.17.  

 

Sted: Folldal skole, personalrommet  

Tid: kl. 19.00 – 21.15 

 

 

Følgende møtte:  

1.kl: Ole Håkon Flatøy (vara) 

 2.kl: Pål A. Husom 

 3.kl: Marita Løvhaug 

 4.kl: Line Dahlen 

 5.kl: Bård Kjønsberg 

 6.kl: Hanna B. Bekken 

 7.kl: Åse Nøkleby Brendryen (vara) 

 8.kl: Geir Randen 

 9.kl: Ingar Elgevasslien 

 10.kl: Jorid Bårdseng 

 Rektor: Stian Tørhaug 

 

Saker til behandling:  

 

15-16/17: Temakveld nettvett.  

Info: Tidspunkt for temakveld er nå endelig avklart. Mandag 13.03 kommer 

Barnevakten for å arrangere temakveld ved Folldal skole.  

Mål: Informere om organisering av kvelden og fordele eventuelle 

ansvarsoppgaver. Sørge for god markedsføring av kvelden. 

 

Behandling / vedtak: 

Barnevakten stiller med to foredragsholdere, kjører hele skolen på en dag, og 

stiller begge på kvelden. 10. klasse tar ansvar for salg av mat/drikke. Skolen 

tar ansvar for klargjøring av salen i løpet av dagen, mens FAU organiserer 

opprydding etterpå. Det sendes ut invitasjon til alle foreldre i barnehagen i 

tillegg til alle med elever på skolen. 

 

16-16/17: Tilsyn fra Fylkesmannen. 

Info: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved Folldal skole etter 

opplæringsloven kap 9a. Foreløpig rapport foreligger nå og sluttmøte 

ble avholdt 2.februar. 

   Mål: Informere om innholdet i rapporten og veien videre. 

 

Behandling / vedtak: 

Gjennomgått konklusjoner og pålegg i den foreløpige rapporten, samt skolen 

sin vurdering av disse. Pålegg går i hovedsak på å formalisere/dokumentere 

en del rutiner, samt sørge for tilstrekkelig forankring i organisasjonen. 



  

Saken tas opp til orientering på nytt når etterspurte rutiner er utarbeida og 

vurdert av Fylkesmannen. 

 

 17-16/17: Kultur for læring. 

Info: Resultatene fra spørreundersøkelsen «Kultur for læring» foreligger 

nå. Det var høy deltakelse fra skolen både fra elever og foresatte. 

Mål: Gjennomgå resultatene og legge en plan for videre fremdrift blant  

foresatte. 

 

Behandling / vedtak: 

Informert om skolen sin oppfølging av resultatene fra undersøkelsen. 

Prosjektet går over fire år, og ny undersøkelse vil bli gjort om både to og fire 

år. En vil bli kobla opp mot andre skoler i Nord-Østerdalen som har 

tilsvarende utfordringer, slik at en kan jobbe videre i fellesskap.  

Skolen vil informere overordna om resultater og funn på foreldremøter i alle 

klassene i løpet av våren. Dersom det er aktuelt med tiltak som involverer 

foreldre direkte tas dette opp i FAU på nytt. 

  

 18-16/17: Nasjonale prøver høsten 2016. 

Info: Nasjonale prøver er gjennomført i lesing, regning og engelsk for 5. og   

8.kl, og i lesing og regning i 9.klasse. 

Mål: Informere om høstens resultater for nasjonale prøver og videre 

oppfølging. 

 

Behandling / vedtak: 

Informert om skolen sin oppfølging av resultatene. En ser betydelig variasjon 

mellom ulike årskull på samme prøve, og en vil derfor gå inn for å se etter 

årsaker og vurdere mulige tiltak for å motvirke dette. Videre er det en tendens 

til at elevene gjennomgående scorer bedre på høyere klassetrinn. En er 

allerede i gang med tiltak for å heve nivået spesielt ved overgangen fra 

småskoletrinnet til mellomtrinnet, og resultatene tyder på at en trolig fortsatt 

har mer å hente på dette området. Ellers ser en av resultatene over tid at det 

har klar effekt å gå inn på enkeltklasser med tiltak for å løfte områder som 

peker seg ut. 

 

 19-16/17: Taler til avslutningskvelden for 10.klasse 

Info:  Rektor vil i møte orientere om organisering av vitnemålsutdeling til 

10.klasse. 

Mål: Drøfte aktuelle talere som skal forespørres. 

 

Behandling / vedtak: 

Ei rekke forslag på talere ble drøfta. Rektor tar dette med videre og forespør 

aktuelle, slik at en får landa ei avtale i god tid. 

 

20-16/17: Eventuelt 

    

a)  Spørsmål om klatrestativ som ble demontert i barnehagen, med plan 

om å sette opp på skolen. Ligger pr. nå på lager. Rektor undersøker 

muligheten for å få satt dette opp til våren. 

 

b) Oppføring av nyskrevet musikkspill for mellomtrinnet i vår. Det er 

planlagt to kveldsforestillinger onsdag 29.03. og torsdag 30.03. FAU 



  

tar ansvar for servering som tidligere. Sist ga dette ei inntekt på ca. 

13.000 kr. Vi trenger ni foreldre pr. kveld fra mellomtrinnet. FAU-

representantene fra 5., 6. og 7. klasse skaffer seks hver fra sine 

respektive klasser, og organiserer et koordineringsmøte for å planlegge 

nærmere. 

 

c) Oppfølging av sak 13-16/17 om endring av opplegg for 17. mai. Har 

fått generelt svar fra Servicekontoret om at innspillet er mottatt og vil 

bli tatt med i arbeidet. FAU etterspør møtedato. Med bakgrunn i 

oversendte forslag ber vi om møte så snart som mulig. 

 

 

Referent: Pål Husom 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


