
  

  

FOLLDAL KOMMUNE    

Folldal skole    

2580 Folldal                                                                         

    

Folldal, 19.09.2020  

  

  

REFERAT FAU – MØTE 13.09.21. 

 

Sted: Folldal skole, personalrommet   

 

Tilstede: 

 

  Bente Kristoffersen, rektor. 

1.kl  Hilde Østby Brendryen  

3.kl   Gisela Voll Nessa    

4.kl  Kristin Nilsgård (zoom) 

5.kl  Hilde Bendixvold    

6.kl  Geir Randen  

8.kl  Anne-Hilde Stedal (zoom)   

9.kl  Hege Brennodden Røhjell  

 

Forfall: Repr. fra 2., 7. og 10.klasse. 

  

    

Sakliste:    

  

1-20/21:  Konstituering av FAU.    

 

Leder – Kristin Nilsgård 

Nestleder – Gisela Voll Nessa 

Sekretær – Anne-Hilde Stedal 

 

Vedtatt av møtet å ikke velge kasserer, da kontoen betjenes i kommunenes økonomisystem.  

  

2-20/21:  Valg av representanter til samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget.  

 

SU – Kristin Nilsgård og Hilde Brendryen. 

Vedtatt av møtet å ikke velge vara. 

 

SMU: Hilde Bendixvold er klar om ikke andre ønsker. Rektor kontakter repr om ikke deltok 

på møtet. 



    

  

3-20/21:  Møteplan.  

 

Rektor la frem forslag,om i utgp. 4 møter, 2 før nyttår og 2 etter. Rullerende dager. 

Hvis behov, kan flere møter avholdes. Rektor og Kristin samarbeider om innkallinger.   

     

  

4-20/21:  Gjennomgang av veileder for FAU.  

 

Skolen har utarbeidet en veileder for foreldrekontakter.       

  

Rektor gjennomgikk veilederen, oppgaver og plikter. 

- Taushetsplikt som foreldrekontakt, nedfelt i opplæringsloven. 

- Samarbeide med kontaktlærer i forkant av foreldremøter om saker, temaer m.mer. 

- Ved konflikter i foreldregruppa, mellom foreldre eller mellom foreldre og skole skal 

rektor og øvrig ledelse kontaktes. 

 

Det har kommet innspill fra foreldregrupper om å ha flere foreldremøter ila året, flere 

møtepunkter for dialog og samhandling og også ønskelig med temamøter. FAU har tidligere 

utarbeidet en liste med forslag til temaer for foreldremøter. Tema kan avtales i dialog med 

kontaktlærer. 

Evt foreldrerådsmøter, der kun foreldre møter kan også avholdes, rektor ønsker da at det 

settes opp sakliste og skrives referat.     

 

5-20/21:  Foreldrekveld.  

 

FAU har en rullerende plan for foreldrekvelder med 3 ulike tema:  

Mellommenneskelige forhold, rus/alkohol og nettvett. Det var planlagt opplegget «Delbart» 

som er et opplegg med politiet for både elever og foreldre med politiet i fjor, men dette lot seg 

ikke gjennomføre forrige semester. 7.-10. får opplegget i skoletiden i løpet av september.  

Ønske fra FAU om delbart el noe lignende tilbys 5. og 6.klasse også. 

  

Forslag til foreldrekveld: 18.oktober ble vedtatt. 

Alle foresatte ved skolen inviteres. 

10.klasse får ansvar og inntektene for kaffesalg. 

Hilde Ø.B., Hege og Geir er i komite med ansvar for å sette frem stoler og bord etc.  

  

 

  

6-20/21:  Elevenes skolemiljø.  

Info:  Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø er lovfestet i Opplæringslovas §9A. Skolen 

har fra tidligere utarbeidet en sosial læreplan som omhandler elevenes skolemiljø. Denne er 

nå tilpasset nytt regelverk.  

  

Med skolemiljø menes både psykisk miljø og fysisk miljø.  



 

Rektor informerte om skolens sosiale læreplan. Skal revideres.  

Ordensreglementet skal også opp til revisjon. 

 

Skolen har faste opplegg årlig på ulike trinn som en del av forebyggende arbeid.  

- Ulike turer for elevene (alle årstider) 

- Arrangementer på trinn, men også for hele skolen. 

- Trivselsleder (aktiviteter for og av elevene i friminutt) 

- Psykologisk førstehjelp (for elever i 2., 5., og 9.kl.) 

- Utsett! (for foreldre på u-trinn) 

- Temakveld med besøk av Frankmotunet (7.trinn) 

- Temakveld med politi og hybelkontakt nøvgs (våren 10.kl.). 

 

Forebygging starter tidlig, viktig med tett og åpen dialog mellom skole og hjem, samt i 

foreldregruppene.  

    

  

7-20/21:  Smittevern  

 

Grønt nivå pr d.d. Kohortene er oppløst. Foreligger planer hvis rødt nivå innføres. 

 

Hovedprinsipp pr i dag: 

- Ingen syke skal på skolen 

- Begrense berøringer mellom elevene, ingen klemming. 

- Vaske hender og pulter. 

 

7. – 10.trinn får tilbud om vaksine. Samtykke fra begge foreldre må foreligge (skriftlig el 

muntlig til skolen). 

Vaksinasjon gjennomføres på helsestasjonen 6.oktober. 

 

8-20/21:  5-dagers skoleuke  

 

Ny struktur skal evalueres jevnlig inneværende skoleår, personalet gjennomfører første 

evaluering i disse dager. Gode tilbakemeldinger så langt.  

Elevene skal også evaluere. 

 

Info: undervisn.timene er 60 minutter, pause etter hver time. Småtrinnet har flere lekeøkter 

fordelt utover dagen. 

Onsdag slutter alle elevene kl.12.30. 

   

Leksehjelp: 3 og 4.kl har 30 minutter i skoletid – mange påmeldte. 

  5. – 7. har 60 min i skoletid – mange påmeldte 

  8 – 10 har 60 min etter skoletid – få påmeldte. 

 

Elevene fra 3-7 som ikke ønsker leksehjelp har lek/aktivitet i stedet. 

 

SFO: få påmeldte, forventet at flere søker plass utover høsten. 



   

  

Eventuelt.   

Arbeid med klassemiljø, diskutert på FAU – møte 18.mai. 

 

Bevisstgjøring i samarbeidet mellom skole og hjem. Åpen dialog. Viktig å lage felles 

enigheter om det som er viktig for hver enkelt klasse. Og viktig å begynne dialogen helt fra 

starten. F,eks bursdager, allerede fra 1.klasse.  

Julegaver deles ikke ut på skolen.  

 

Det er lov å bruke skoleområdet til sosiale sammenkomster for klassene. 

 

Foreldre-gruppene tar selv initiativ til sammenkomster for sine klasser. 

 

 

AVSLUTNINGSTUR 10.KLASSE 

Krakow-tur er for kostbart og dermed ikke aktuelt. Det er også undersøkt gruppereiser innad i 

Norge, men også dette er veldig kostbart. 

Pga corona har årets 10.kl ikke hatt anledning til dugnad og dermed lite penger i kassa. 

Innsparing til tur begynner våren i 8.klasse. 

Alternativer for turer, samt tidspunkt drøftes i SU. 

 

  

  

  

Referent 

 

Anne-Hilde Stedal 


