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Folldal, 11.11.2020
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Børge Røhjell

Eivind Brennodden
Gisela Voll Nessa
Kristin Nilsgård
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(vararepresentantene møter kun hvis fast repr. ikke kan møte)

INNKALLING TIL MØTE I FAU
FAU-representantene innkalles med dette til FAU-møte tirsdag 24.11.2020.
Sted: Folldal skole, personalrommet
Tid: kl. 19.30

Viktig å vite før du kommer på møte på Folldal skole:
-

Ingen med luftveissymptomer eller sykdomstegn skal møte på FAU-møter. Gjelder
også dersom man venter på svar på Coronatest.
Det er kun hovedinngangen ved resepsjonen som skal benyttes.
Utesko tas av.
Håndvask utføres ved ankomst.

Sakliste:
10-20/21:
Økonomi og budsjett 2012
Info:
Kommunestyret vedtar budsjett for 2021 i kommunestyremøtet i desember.
Stian Tørhaug kommer for å informere FAU om 2021-budsjettet for skole/SFO.
Mål:

Informasjon til FAU om skolen og SFO’s økonomiske rammer neste skoleår.

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. På forhånd bes FAU-representantene 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. På dette møtet er det saken som skal diskuteres,
og ikke prosessen. Se også saksutredningen fra utvalg 1. Det anbefales å få tilsendt innspill på
e-post fremfor å bruke sosiale medier. Det bør opplyses om at foreldre som ikke ønsker å
komme med innspill direkte til foreldrerepresentant kan sende mail direkte til rektor
(bente.kristoffersen@folldal.kommune.no)
Mål: Drøfte 5-dagers skoleuke og lage innspill fra FAU ut fra innspillene i
foreldregruppene.

12-20/21:
Info:

Nasjonale prøver
Resultatene for nasjonale prøver på landsbasis er nå klare.

Mål:

Informere om skolens resultater sett opp mot nasjonalt nivå.

Eventuelt.
Saker som ønskes tatt opp under eventuelt sendes rektor senest dagen før møtet.

Med hilsen
Bente Kristoffersen
rektor

