
 

 

Referat møte i FAU 18.05.21 – gjennomført på Teams 
 
Til stede: Bente Kristoffersen, Elin N. Øyen, Jan Peder N. Øyen, Hege Hasvi,  
Anne Hilde Stedal, Thomas Sauarlia, Børge Røhjell, Reidar Odden, Heidi Åsen 
og Ellen Grete Kroken. Forfall; representant 9. trinn. 
 
Børge ledet møtet. 
 
Saker:  
 
Informasjonssaker 
 
Avslutning for avgangselevene 
Vanskelig å planlegge, men har satt datoen til torsdag 17. juni. 
Vanskelig å si om det blir for tre klasser, kun en eller ikke i det hele tatt. 
 
 
13-20/21 5-dagers skoleuke 
Arbeidet med å organisere 5-dagers skoleuke er kommet godt i gang.   
Bente gikk gjennom info fra arbeidsgruppa fra skole/SFO, som har bestått av Stian Tørhaug,  
Hege B. Røhjell, Mari L. Ugelstad, Håkon Edvard Nesset, Linn Bakke Wangen og Bente Kristoffersen. 
 

• 1 års utprøving med evaluering 
• leseopplæring 1.-4. trinn 5 dager/uke 
• mer tid til pauser 1.-4. trinn; lek og spising, trening på sosiale ferdigheter, bevegelse/aktivitet 
• leksehjelp 3.-7. trinn innenfor skoledagen, ungdomstrinn etter skoletid tirsdager 
• onsdager slutter alle elevene kl. 12.30 
• buss til Alvdal kl. 14.40 også onsdager  
• økt antall undervisningstimer i engelsk på ungdomstrinn med 1t/uke på 8. trinn 
• undervisningstimer = klokketimer - gir ny fag- og timefordeling 

• 1. trinn - 17 t/uke 
• 2. trinn - 18 t/uke 
• 3.-4. trinn - 19 t/uke 
• 5.-7.trinn - 22t/uke 
• 8.-10.trinn - 23t/uke 

• mulighet for SFO fram til kl. 16.30 alle dager 
 
Arne Olav Vårtun har vært med på ett møte, med tanke på å legge til rette for å få noen 
kulturskoleaktiviteter inn i skoletida. 
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Helt nytt prosjekt, flere nye momenter. Alle elever på skolen hele dagen, kortdag for alle hver 
onsdag, og endring fra 45 min skoletime til en klokketime. Krever en del planlegging. Blir viktig med 
jevne ‘stopp’ underveis i neste skoleår, få tilbakemeldinger fra både elever og foreldre. 
 
Påmeldingsfrist SFO ble utsatt, så nå er det totalt 17 elever som har søkt, de fleste full plass. 
Antar at det vil komme noen flere etter at info om ny organisering går ut. Det vil skolen greit kunne 
håndtere. 
 
Innspill/spørsmål fra FAU etter gjennomgang forslag til timeplan/dagsplan: 
Tidlig matpause, greit å legge opp til en fruktpause litt utpå dagen. 
Vil det komme ut info til foreldre snart? Er greit å få ut noe info selv om ikke alt er klart. 
Svar fra Bente; Ja, men har ikke vært klart nok før nå. 
 
 
14-20/21 Presentasjon av resultater fra brukerundersøkelser 
Resultatene fra årets brukerundersøkelser, Kultur for Læring og Elevundersøkelsen er klare og ble 
presentert for FAU. Bente gikk gjennom i hovedtrekk  
 
159 elever, 153 samtykke fra, 152 besvarte elevundersøkelser, 99%. 
55% av elevene som har foreldresvar. 
 
KfL elever 1.-4.trinn:  

• 4 indikatorer; trivsel, atferd, relasjon lærer-elev og elev-elev 
• på eller over 500 (snitt) 
• forskjeller mht kjønn på de ulike indikatorene  

 
KfL elever 5.-7.trinn: 

• positivt: atferd, læringskultur, sosialt miljø 
• utfordringer: faglig trivsel, struktur, feedback, norsk- og matematikkundervisningen, 

forventning om egen mestring 
• forskjeller mellom kjønnene på mange indikatorer 

 
KfL 8.-10.trinn: 

• positivt: sosial trivsel, sosial isolasjon, læringskultur, forventning om egen mestring 
• utfordringer: faglig trivsel, utagerende adferd, struktur, feedback, norsk- og 

matematikkundervisningen              
• forskjeller mellom kjønnene på mange indikatorer 

 
Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn:  

• 97,5% (39 av 40) 
• 7. og 10. trinn 
• kollegiet 
• kontaktlærere og klasseteam  
• elever 

• 10. trinn: elevsamtaler med oppfølging av spørsmål med lav skåre, klasseteamet 
jobbet med det relasjonelle, kontinuerlig arbeid med klassemiljø 

• 7. trinn: samtale i klassen om resultatene, elevsamtaler med oppfølging av lav skåre, 
ny kartlegging der det var lav skåre 

 
 
 



 
 
Oppsummering/spørsmål/innspill fra FAU; 
Utvikling over år, ser man tendenser? Vanskelig å se i år, spesielt år. 
 
Er det sendt ut informasjon om dette til foreldre/foresatte? Evt tatt opp på foreldremøter? 
Viktig at det blir tatt opp, sånn at vi føler at det blir brukt. Er tatt opp hos noen, men flere 
foreldremøter utover nå der det vil være aktuelt som tema. 
 
Hører at det blir jobbet med på klasseteam, men hvordan? 
Fast møte ukentlig på de tre hoved gruppetrinn – tema klassemiljø, trivsel mm. 
 
Struktur – mangel på det har vært tema. Samarbeides om elevene, men hva med mellom lærerne? 
 
Kultur for læring avsluttes nå i juni – forskningsprosjekt som er over. 
Elevundersøkelsen er fortsatt en mulighet, kan kjøres to ganger i året. Kan velge moduler. 
Tanken er å ha for 5.-10. trinn neste gang. 
 
Foreldreundersøkelse – gjennomføres neste skoleår, etter jul, i forbindelse med foreldremøter. 
Vedtatt i forrige FAU-møte. 
 
 
15-20/21 Arbeid med klassemiljø 
FAU har spilt inn et ønske om å drøfte hvordan foreldrene kan støtte og samarbeide med skolen i 
arbeidet med klassemiljø.  
 
Innspill/spørsmål fra FAU; 
Klassemiljø henger sammen med læringsmiljø. Hvordan kan vi foreldre bidra og hjelpe til? 
Eksempel fra ‘Norge bak fasaden’ på TV2 om mobbing. Må være god klasseledelse. 
Tillitsoppgaver for elevene, sånn at de skal bli trygge. Viktig at det er opplegg som jobbes med årlig. 
 
Viktig at dette blir tatt tak i så tidlig som mulig, og allerede fra barnehagen. 
Ha gode planer for når ‘noe skjer’. Skolens ‘Sosial læreplan’ et viktig verktøy. 
Viktig at vi foreldre er tilstede, spør/snakker med ungene. 
Kan lekegrupper i klassene være aktuelt? For treff/lek på fritiden. Noe som styres fra skolen. 
Viktig å ta opp på foreldremøter – f.eks hvordan arrangere bursdager? Hva med gaver? 
 
Alle foreldre har et ansvar for å bli kjent med de barna som går i klassen til egne barn. 
Må ha sosiale treffpunkt utenom skoletid.  
Bør få høre om det på foreldremøter – ha en temabolk om det. Økt fokus. 
Sosiale medier – utfordring med grupper – barna skjønner ikke hvor mye dette betyr – hva det gjør. 
Kjempeviktig at vi snakker om dette med barna – lære dem å bruke det. 
 
Savner på foreldremøter – dele opp i mindre grupper for å lettere involvere alle. Sikkert flere som har 
noe å bidra med, enklere å si noe i mindre grupper. 
Kan være vanskelig å invitere hjem til seg, heller invitere til et treff ute et sted.   
Eks på et trinn – hatt felles bursdager hele veien, men utfordring i overgangen mellomtrinn – 
ungdomstrinn. 
 
Virker til å være ulikt på ulike trinn. Virker som god kultur på småskoletrinnet for å invitere alle til 
bursdag, og at noen foreldre blir igjen/er der og blir kjent/snakker sammen. 
 



Får tilbakemelding fra skolen – prøve å unngå grupperinger – alle må få være med.  
Men gjøres stikk motsatt på privaten, sosiale medier som gjør det vanskelig. Lages grupper der, eks 
bare 4 som kan spille sammen. Dette ekskluderer noen. 
 
Innspill rektor; 
Skolens ‘Sosial læreplan’ må og skal revideres. FAU må bidra her. Samarbeid med hjemmet er viktig. 
Grenseoppgangen mellom skole og fritid er ganske vag.  
Har et tøft år bak oss, med korona-pandemien.  
 
Skolen har flere faste opplegg som brukes. Eksempler: 
‘Psykologisk førstehjelp’, har besøk fra Krisesenteret i Gudbrandsdalen – opplegg på 3. trinn. 
Tema skolemiljø er noe vi aldri kan slippe, alfa-omega å ha gode systemer for å håndtere det. 
Håper på et mer normalt neste skoleår der vi får gjennomført det som er planlagt av møter osv. 
 
Eks; et bidrag til bedre klassemiljø kan være å invitere ulike barn hjem til seg.  
Bursdager – hadde foreldretemakveld der dette hadde fokus. Viktig at alle blir invitert og inkludert! 
Julegaver – ikke glad for at julegaver blir tatt med/deles ut på skolen. Sterkt signal. 
 
Oppsummering: 
Ønske fra foreldregruppe at det er mer styrt hva som er agenda på foreldremøter på ulike trinn. 
Ha fokus og faste tema om klassemiljø. 
 
 
Eventuelt 
 
Bente litt info om status Korona – fredag 15. mai 25% fravær, flere årsaker. Noe mindre i dag 18.05. 
Mange engstelige pga stort smitteutbrudd i Nord-Østerdal. Men er sendt ut melding til alle i dag om 
lav terskel for testing. Er fortsatt på gult nivå, og der vi pr nå kan være. 
 
Hadde vært fint med et avslutningsmøte for dette FAU, f.eks første uka i juni. Forslag om 1. juni. 
For litt planlegging av avslutning for 10. trinn. 
 

Referent 
Ellen Grete Kroken 


