
Referat fra FAU, 18.10.17 

Kl 19-21, Folldal skole 

Tilstede: Stian Tørhaug (rektor), Mari Husom, Anette Streitlien, Nina Bakken-Berg, Mona Åsen, 

Marina Pettersen, Bård Kjønsberg, Ole Håkon Flatøy, Åse N. Brendryen 

Ikke tilstede: 9. kl 

Sak 1: Valg 

Leder: Marina Pettersen 

Nestleder: Bård Kjønsberg 

Sekretær: Åse Nøkleby Brendryen 

Sak2: Valg 

Samarbeidsutvalget: Marina Pettersen og Hans Martin Bjørkeng 

Skolemiljøutvalget: Mari Husom og Nina Bakken-Berg 

Sak 3: Møteplan 

21.11.17 (alle møter kl 19 på skolen) 

14.02.18 

12.04.18 

28.05.17 

Sak 4: Gjennomgang av veileder for FAU 

Heftet blir gjennomgått (vedlagt) 

Temaer på foreldremøter ved Folldal skole (vedlagt) 

Hefte: Foreldrekontakt (bestiller opp nye hefter hvert år, ettersendes). Erstatter permen som ble 

brukt tidligere (disse blir ikke oppdatert lengre).  

Sak 5: Foreldrekveld 

Tema: Mellommenneskelige forhold 

Forslag:  Ingrid Grimsmo Jørgensen (Høgskolen i Lillehammer) forebygging av mobbing. Stian retter 

en henvendelse dit.  

Sak 6: Elevenes skolemiljø 

Nytt regelverk om skolemiljø fra august 2017, ny definisjon av mobbing (følelsen av tilhørighet).  

Alle som jobber ved skolen omfavnes av dette regelverket (vaktmestere, renholdere, lærere m.fl.) 

Nulltoleranse mot mobbing og utestenging, alle ansatte skal kunne varsle eller gripe inn.  

Skolen lager en aktivitetsplan/tiltaksplan. Foresatte kan varsle Fylkesmannen dersom de mener at 

skolen ikke har håndtert saken innen en uke.   

Sak 7: «Utsett» for 8.-10. klasse 

Hege Brennodden og Anne-Hilde Stedal orienterer om «Utsett» (rusforebyggende arbeid).  

Våren 2018 skal det gjøres en ny undersøkelse etter program fra KoRus (UngData). Styrke 

foreldresamarbeid er et viktig mål.  

Viktig at ungdommene har noe å holde på med i fritida (lavterskel) og foreldremobilisering 

(erfaringer fra Island).  



Hege og Anne-Hilde har vært inne i foreldremøter og informert, og det har blitt laget «enigheter» i 

klassene.  Mye fokus på nettvett og skjermtid.  

Ønske om å få mer info om narkotiske stoffer, tabletter (kroppsbygging), trafikkskadeforeningen,  

- for 10.klasse før de reiser på videregående.  

 

Sak 8: evt 

Ingen saker er meldt inn  

 

Ref. Åse N. Brendryen 


