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Referat fra møte i FAU  23 oktober 2012. 
 

Tilstede: Tonje Tonby, Marit O Eidal, Gunn Tveiten, Hilde Hunstad, Berit Kauserud, 
Helene Limås, Anne Hilde Fragått, Borghild Hjelmeset. 

 
Sak 1: Referat fra Kommunalt FAU. 

”Flukt” fra SFO. Hva kan en gjøre for at det blir mer populært å være der/få et bedre 
innhold på dagen? Men det er dyrt å ha barn der. Betaler pr. time. 
Andre steder – f.eks i Drammen er det idrettslag som har aktiviteter etter skoletid. Men 
da er en avhengig av en voksen eller to for å få det til. Mange er på jobb. 
Kulturskolen er full, og ingen nye barn får tilbud om å få være med. 

 
Sak 2: Rutiner ved fravær for elever.  
 Hele skolen (alle foreldre/foresatte) til elever i 1-7.klasse skal gi beskjed om at barna 

blir hjemme, når de er syke eller ved annet fravær. 
   
Sak 3: Psykososialt miljø. Helse, trivsel og læring. 

Felles nasjonalt tilsyn – og elever, lærere, rektor og FAU skal til intervju/samtale med 
repr. fra Fylkesmannen som kommer til skolen torsdag 25.oktober.   
Uke 46 – sluttmøte i kommunen. 
Uke 49 – sluttrapport blir sendt til kommunen. 
 

Sak 4:  Skoleskyss – Referat til skolesjefen. 
 Full buss på den ene siden av Soneren, Eggedal – Prestfoss. Tre barn i ett sete, ikke 

bra! – og noen må stå. Det skal komme nye regler for busskjøring etter nyttår. 
 På tirsdager må barna som bor på Flågansletta kjøre med  bussen om Eidal – Båsheim 

– Nedre Eggedal – Ulberg – Båsheim og så til Flågansletta. Lang ekstra tur, og ikke 
moro for elevene.  

 
Sak 5:  Hva er godt skolemiljø? 

� at alle føler seg trygge 
� å se hvert enkelt barn utifra sine muligheter 
� tilpassa behov så alle elever opplever mestring i læringa, og samtidig ha noe å strekke 

seg etter 
� sosiale tiltak som involverer hele klassen, både elever og foreldre 
� lære barn å ta vare på hverandre, ikke mobbe 
� et miljøs om fremmer læring 
� engasjerte lærere 
� godt samarbeid mellom skole og hjem 
� varierende læringsstrategi 
� tilrettelagt for ulike uteaktiviteter i friminuttene 
� at alle har noen å være sammen med 

 
Sak 5:  Penger fra Gjensidige - 

 skulle vært inne 1/10, men de har ikke kommet. Gunn sjekker opp. 
 

NY dato for møte i FAU:  torsdag 10.januar 2013 kl. 18.30. 
     
referent; Borghild Hjelmeset                                                                    utskrift møtebok IR 26.10.2012. 


