
 

FOLLDAL KOMMUNE 

Folldal skole 

2580 Folldal 

 

 

   

 

         Folldal, 28.03.17 

    

Referat FAU – møte 27.03.17 

 
Sted: Folldal skole, personalrommet  

Tid: kl. 19.30 

 

Tilstede: 

 

   1.kl: Anne-Hilde Stedal 

   2.kl: Pål A. Husom 

   3.kl: Marita Løvhaug 

   4.kl: Hans Martin Bjørkeng 

   5.kl: Bård Kjønsberg 

   6.kl: Hanna B. Bekken 

   7.kl: Hilde Ø. Brendryen 

   8.kl: Geir Randen 

   9.kl: Frafall 

   10.kl: Siw Åse Nyaas 

   Rektor: Stian Tørhaug    

   

 

 

Sakliste:  

 

21-16/17: Temakveld nettvett.  

Info: FAU arrangerte temakveld for foresatte 13.03, og elevene hadde besøk 

av foredragsholderne på dagtid. Barnevakten sender i etterkant forslag 

til videre arbeid i klassene. 

Mål: Evaluere opplegget og legge en plan for videre arbeid. 

 

   Evaluering/vedtak: 

- Ca halvparten av foreldregruppa var representert. 

- Positivt med gruppe- og summeoppgaver ved bordene. 

- Mye positivt ellers fra elever og foreldre. 

 

Vi tar med tema til foreldremøtene på våren, og Barnevaktens tips til 

samtalepunkt etc.  

 

 

 

22-16/17: Organisering av 17. mai 

 

Info: 9. mars ble det arrangert et planleggingsmøte der skissen til ny 

organisering ble gjennomgått. I møtet ble det skissert nye tidspunkter 

som de ulike komiteene har fått til gjennomsyn og vurdering. 



  

Mål: Gjennomgå det nye forslaget og komme med eventuelle innspill i 

forkant av planleggingsmøte 20. april. 

 

Behandling/vedtak: 

- Årets 17-maitog går i år i sentrum 

(start FBSS, passere trygdeboliger, følge Liavegen, svinge venstre 

v/rutebilstasj, ned sentrum og riksvegen bort til skolen. Toget ender på 

skoleplassen).  

Alle FAU-medl stiller i utgp som flagg/fanebærere. Hvis du ikke har 

anledning spør noen andre. Gir beskjed til Stian hvem som skal fylle din 

plass. 

- Arne O og Stian ser på organisering av tog, samt scene/lyd til underholdn 

utenfor fbss. 

- 9.klasse tilbudt dugnadsjobb med salg av pølser/is/brus, samt noen leker 

for barna. FAU stiller som bodhjelp hvis behov. Beate tar det videre med 

9.klasse. 

- Underholdning: innslag både fra skolen og barnehagen, Stian og Beate 

holder i det. 

 

 23-16/17: Folla rein. 

Info: Mellomtrinnets store oppsetning har premiere 29. mars. 

Foreldrerepresentanter for 5. – 7. klasse er ansvarlige for servering 

under forestillingskveldene.  

Mål: Gjennomgå organiseringen av opplegget. 

 

Behandling/vedtak: 

- Ikke referat-ført. Kun fau-repr fra aktuelle klasser deltok i behandlingen. 

 

 

24-16/17: Eventuelt.  

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

    møtet. 

- Ingen innmeldte saker. 

 

 

Referent: Anne-Hilde Stedal.  



  

 

 

 

 

 

 


