
                       Referat fra FAU 06.11.19   

Tilstede; Stian Tørhaug, Rune Kongsrud, Gunn Hilde Voll, Trude Sandberg, 

Marina Pettersen, Thor Kristian Aastveit, Kristin Rogne Streitlien, Ronny Nyvoll, 

Lena Sjøvold Moseng, Marie Hesselroth og Gisela Voll Nessa  

 

1-19/20 Konstituering av FAU  

 Leder; Marina Pettersen 

 Nestleder; Marie Hesselroth 

 Sekretær; Gisela Voll Nessa  

2-19/20 Valg av representanter av samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget  

 SU; Marina Pettersen og Gunn Hilde Voll 

 Skolemiljøutvalget; Ronny Nyvoll og Lena Sjøvold Moseng  

3-19/20 Møteplan  

- Stian setter opp møtedatoer, kommer med referatet. Møter for 

samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget vil samkjøres.  

- Veileder for FAU sendes med referatet. (4-19/20) 

- Samme gjelder idèbank for tema til foreldremøter.  

 

5-19/20 Foreldrekveld     

 Elevene skal ha opplegg m/ politi ang. nettbruk/ bildedelinger. Stian  

 sjekker muligheten for å ha det samme opplegg på temakveld for  

 foreldrene. 

 FAU står for arrangementet. Stian leder kvelden. Spør 10. klasse om  

 servering- Gunn Hilde Voll sjekker dette.  

 



6-19/20 Elevenes skolemiljø 

Skolen har tiltak vedrørende krenkelser. Eventuelt kan det klages inn til 

Fylkesmannen- her kan det fattes detaljerte vedtak. Ikke mange saker 

fra nord dalen som går til Fylkesmannen.  

Det er ønskelig å løse konflikter/ krenkelser på skolen først- første nivå, 

før det eventuelt sendes videre. Viktig å ta kontakt tidligst mulig, for å 

løse saken raskest mulig.  

Regelverket er strammet inn mye.  

7-19/20 Mobilfri skole  

Ordensreglementet må revideres for å få en mobilfri skole. Rektor kan 

innføre mobilfri skole innimellom, men for en varig ordning er det 

politikerne som må godkjenne endringer i skolens reglement.  

Ha trivselstiltak som gulrot. 

FAU enig i mobilfri skole.  

8-19/20 Trivselslederprogrammet  

Trivselsledere fra 4- 10 trinn. Finne felles aktiviteter som kan favne alle. 

3 ganger i uken i matfri.  

9-19/20 Eventuelt  

- Budsjett; 

o Skolen har et stramt budsjett. 

o  Det er mindre tilskudd fra staten.  

o Skolen har midler til kursing av lærere. 

o Skolen har god lærertetthet, selv om det høsten 2020 kuttes en 60 

% stilling.  

o Satser for SFO legges til statens satser. Det er forslag om å ta 

vekk søskenmoderasjon mellom SFO og barnehagen. 

o Det må sees på skolens organisering i årene fremover- 

barneantallet går ned.  

o Norconsult har tegnet forslag til renovasjon av garderobe og 

svømmebasseng jfr. bygge nye garderober utenfor bassenget. 



Prismessig stor forskjell. Skal opp i kommunestyret (vedtatt i 

november-møtet). Ved renovasjon medfører dette at bassenget vil 

være stengt i inntil 1 år.  

- Kjøleskap til matpakke; nye kjøleskap er satt ut på s-trinn og m-trinn. 

Ikke kjøleskap på ungdomstrinnet. 

- Klassekonto; trengs ikke før i 8. trinn. Hvem skal stå som eier og hvem har 

disp. rett? Stian hører med sparebank 1 Østlandet og Tolga-Os sparebank 

om det er mulig å få til lik praksis for alle klassene 

Klasseturer på ungdomstrinnet; 

8. trinn- Breisjøseter  350 kr 

9. trinn- Rondane  350 kr 

10. trinn- Krakow penger tjenes inn gjennom elevbedrift, kakelotteri, 

Halloween party m.m. Tidspunktet for denne turen endres til høsten. Slik 

får en inn opplevelser i undervisningen. Mulig å søke om tilskudd fra staten 

til denne turen.  

-    Pizza på 10. trinn; på grunn av elevfall, kan det ikke forsvares at 2 timer i      

uken brukes til baking. Det har ikke vært så mye inntjening de siste årene.      

Det skal derimot være et tilbud innimellom med trivselstiltak på skolen. 

Dette skal komme i gang i løpet av november.  

 

 

Ref. Gisela Voll Nessa 

 

 


