
  

 

         Folldal, 07.06.17 

Tilstede: 

 

   1.kl: Anne-Hilde Stedal  

   2.kl: Pål A. Husom  

   3.kl: Bård Kjønsberg 

   4.kl: Line Dahlen  

   5.kl: Bård Kjønsberg  

   6.kl:  

   7.kl: Hilde Ø. Brendryen  

   8.kl: Geir Randen  

   9.kl:  

   10.kl: Jorid Bårdseng  

    

    

Referat MØTE I FAU onsdag 07.06.17.  

 

Sted: Folldal skole, personalrommet  

Tid: kl. 19.00 

 

Sakliste:  

 

 

25-16/17: Evaluering av 17. mai 

Info: Feiringen av 17. mai ble i år organisert etter ny mal, bl.a. ut etter 

innspill fra FAU. 

Mål: Evaluere årets feiring med underholdning ved FBSS, ny togrute og 

leker ved skolen. 

 

Behandling: 

- Planlagt program fungerte godt, både underholdning på fbss og program 

på skolen etterpå. Tidsskjema holdt (underholdning, organisering av tog, 

tog) 

- Mange fornøyde med lengden på togruta 

- 9.klasse tjente kr 8000,-.  

- Gode tilbakemeldinger både fra fbss, foreldre, flere andre. Barna virket 

også fornøyd. 

- Positivt at skolen øvde både på oppstilling til underholdning samt prøve 

gikk runden i forkant, da visste eleven hva og hvor de skulle. 

- Hvis regn kan haugen utenfor fbss bli glatt og upraktisk. Aktuelt med 

reserveløsning?  

- Positivt at barnehagen og skolen deltok på underholdning. 

- Forslag å etablere en 17.mai-komite: repr fau, repr fra korps 

(janitsjar/skolekorps), repr fra fbss, enhetsledere skole og barnehage, repr 

fra service og kultur (ansvar for overordna program, flaggstenger, bord og 

benker torget, andre praktiske ting). 

- Avventer møtedato for evaluering før juli; Anne-Hilde etterspør og møter.  

 

 

  

26-16/17: Folla rein. 

Info: Årets store oppsetning ble avholdt i mars. I den forbindelse hadde 

FAU ansvar for kiosksalget.  



  

Mål: Informere FAU om overskuddet fra kiosksalget. Diskutere eventuell 

bruk av midlene. 

 

Behandling: 

- Inntekter ca 16000,-. Saldo FAUs konto pr nå: 38 000,- 

- konto går inn som fond i kommunen, ikke egen kasserer for FAU lenger. 

Vipps? Stian undersøker med Kai. 

 

 

27-16/17: Foreldremøter 

Info: FAU startet i 2016 en prosess med gjennomgang av faste tema for 

foreldremøter på ulike trinn, samt tidspunkt på året for møtene. 

Mål: Gjennomgå utkast til plan for foreldremøter. Denne legges frem i 

møtet. 

 

Behandling: 

- Stian delte ut skisse, ikke faste temaer, men flere aktuelle områder 

foreldrekontakt og klassekontakt kan plukke fra ut fra hva som er aktuelt 

tema i hver enkelt klasse.  

- Foreslått at foreldrekontakter m/vara har jevnere kontakt, møtes i forkant 

av foreldremøtene for å enes om tema samt øke kontakt mellom skole og 

foreldregruppe.  

 

 

28-16/17: Organisering av vitnemålsutdeling. 

Info: Vitnemålsutdeling for årets avgangselever er 22.juni. 

Mål:  Avklare ansvars-/ og oppgavefordeling for denne kvelden. 

 

Behandling: 

- Utdeling 22.juni kl 19. 

- Stian gjennomgikk program (underholdning, taler, allsang, bevertning).  

8-9.klasse ansvar for bevertning (rundstykker, kaker). 

- Skolen setter frem og dekker bord. 8.klasse har opprydning. 

- Lede kvelden: repr fra 8 el 9.klasse (Stian har kjøreplan) Stian kontakter 

Ingar. 

- Tale fra 10.klasse, Jorid holder i det; gir beskjed til Stian hvem som tar 

det. 

 

 29-16/17: Eventuelt. 

   Saker som ønskes tatt opp under eventuelt sendes rektor og leder FAU senest 

    dagen før møtet. 

 

 

Ingen innsendte saker. 

 

- Stian informerte ift tilsetting av lærere fra høsten av. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne-Hilde Stedal 


