
 

 

Referat møte i FAU 24.11.20 
 
Til stede: Bente Kristoffersen, Elin N. Øyen, Reidar Odden, Jan Peder N. Øyen, Hege Hasvi,  
Line Groven, Susann Brendryen, Heidi Åsen, Børge Røhjell, Thomas Sauarlia og Ellen Grete Kroken. 
Stian Tørhaug var til stede under sak 10 og 11. 

 
Børge ledet møtet. 

 
Saker:  
 
10-20/21 Økonomi og budsjett 2021 
Orientering v Stian Tørhaug 
Bakgrunn; nedgang i antall barn i kommunen. Dette legger føringer. 
Prognosene viser nedgang fra 159 elever i dag, til 90 i 2030/2031.  
Færre inntekter på SFO. Må organisere oss på en litt annen måte.  
Fådelt skole blir aktuelt – samle 2 og 2 klasser. 
Ingen dramatikk i år – reduksjon 60% stilling fra skolestart høst 2021. 
Driftsbudsjett - ingen store endringer, er styrka noe slik at klasser kan dra på leirskole,  
hvis det blir mulig. 
 
 
11-20/21 5-dagers skoleuke, uttalelse fra FAU 
Info: Kommunestyret vedtok i møtet 5.11.2020 å legge saken om 5-dagers skoleuke ut til uttalelse. 
Frist for innspill er satt til 5.12.2020. FAU-representantene ble bedt om å gi alle i foreldregruppa 
mulighet for å komme med innspill til saken slik at FAU sin uttalelse blir utarbeidet på et bredest 
mulig grunnlag. 
 
Saken skal opp i kommunestyret igjen i februar 2021. Stian orienterte litt om bakgrunnen. 
Viser ellers til saksdokumentene som er å finne på kommunens hjemmeside. 
 
Skoledagene til de minste har blitt veldig hektisk – også for lærerne. 
Fra 2018 plikter skolene å gi intensiv lese-, skrive- og regneopplæring. Skolen har et godt system pr i 
dag for lesing – god på nasjonale prøver. Regning – noe under snittet. Engelsk – vært dårligst. 
Det pedagogiske - vil gi større frihet for planlegging og bedre fordeling. 
Barnets/familiens behov – mange verner om den ekstra fridagen. Men for en del vil det være bedre å 
være på skolen 5 dager – luftigere dager – tid til å hente seg inn igjen. 
Heltid/deltid jobb – kommunen vil gi et signal om at 5-dagers skoleuke kan gi tilrettelegging for  
flere heltids stillinger. 
Sosial utjevning – SFO koster – 5 dager gir mulighet for alle til å bruke SFO, uten ekstra kostnad. 
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Muligheter for å legge inn kulturskoleaktiviteter i løpet av dagen. 
SFO – heldag vil forsvinne med 5-dagers uke. Men tilbys før og etter skoletid. 
 
Stian viste eksempler på organisering av skoledagen med 5-dagers uke. Vil kunne variere en god del. 
Kommunestyret skal ikke vedta organisering av skoledagen, men prinsippet: 4-dager eller 5-dager. 
Avhengig av å få det behandlet i kommunestyret i februar – bare tid og vei hvis 5 dagers skal prøves. 
 
Oppsummering / uttalelse fra FAU 
Totalt hadde det kommet 16 innspill fra foreldregruppa, alle ble drøftet. 
Det er ulike oppfatninger på alle trinn - både for og mot 5 dagers uke. 
Ser fordeler og ulemper med begge løsningene.  
FAU er delt – som også innspillene viser. 
 
NB! Dersom innspill med egne argumenter ønskes formidlet til og vurdert av Utvalg 1, må disse 
sendes av hver enkelt, direkte til kommunen ved postmottak@folldal.kommune.no, 
innen fristen 5.12.20. 
 
 
12-20/21 Nasjonale prøver 
Høy gjennomføringsprosent høst 2020. 
5. trinn 98% - 3 prøver 
8. trinn 98% - 3 prøver 
9. trinn 100% - 2 prøver 
 
Store variasjoner fra år til år – små kull, hver elev har stor innvirkning på resultatet. 
 
Læringsgevinsten for skolen; 

• Analyse oppgavetyper og teksttyper – justere undervisningen 

• Fokus på lesestrategier i alle mulige sammenhenger 

• Løsningsstrategier regning 

• Følger utviklingen fra 5. – 8. – 9. trinn. Elevenes utvikling over tid. 
 
Skolene i Nord-Østerdalen gjør det generelt godt. 
Viser at god trøkk på lesing, regning og engelsk virkelig gir resultater. 
Stor gjennomføringsgrad i videregående viser også at det jobbes godt i grunnskolen. 
 
 
Eventuelt 
Tidligere julefri? 
Rører seg flere steder i landet nå – vurderes å avslutte skolen før jul 2 dager tidligere enn oppsatt, for 
å berge jula, pga covid-19. Heller starte en dag tidligere på nyåret, eller ta igjen disse to dagene 
utover vinteren/våren. Ber rektor om å ta med seg dette – vurdere for Folldal. 
 
Møte i SU/SMU i dag 
Gjennomført undersøkelsen kultur for læring 1. - 10. trinn. 
100% oppslutning om elevundersøkelsen. 
Mulig å gjennomføre foreldreundersøkelsen fra Udir utover etterjulsvinteren – ønskes det? 
Stemning for å vente til neste skoleår 21/22. Gjennomføres i forbindelse med foreldremøter. 
 

Referenter 
Børge Røhjell og Ellen Grete Kroken 
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