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Referat fra møte i FAU  5.mars 2013. 
 

Tilstede: Marit O Eidal, Anne Hilde Fragått, Gunn Tveiten, Hilde Hunstad,  
 Berit Kauserud, Ann Kristin Åby, Borghild Hjelmeset. 

 
Sak 1: Saker fra Kommunalt FAU. 

1) Skolestruktur – ei utredningsgruppe bestående av foreldre, politikere, rektorer og 
skolesjef er nedsatt for å se på muligheter for sammenslåing av skolene.  
FAU-Prestfoss er positive til å se på dette, men at de bør finne ut om det kan 
spares penger på det. Ikke slå sammen – bare for å slå sammen.  

2) Hvor mange timer skal trinnene gå pr. skoleår? Følgende forslag til endring er 
kommet inn: 1. – 2. trinn  -  gå fire dagers uke, dvs. fri alle onsdager. 

   3. – 4. trinn   -  fem dagers uke, tilsvarende 5.-7.trinn. 
FAU på barneskolene skal gi tilbakemelding til skolesjefen på forslaget innen    
15.3.13. 

       FAU – Prestfoss går for forslaget. 
3) Kulturskoletime 

Fra høsten 2013 skal det legges inn en time pr. uke for 1.-4.trinn, hvor de skal få et 
kulturskoletilbud, enten på SFO eller i skoletida. I Sigdal vil denne timen bli lagt 
inn i skoletiden for 3. og 4.trinn. Det vil bli en time pr. halvår for disse to trinnene, 
og fagene blir musikk og kunst & håndverk 

4) Tema møte – KFAU legger opp til et felles temamøte i året for alle skolene. 
Ønskes lagt til høsten. Skolene legger selv opp til tema/møte.   

         
Sak 2: Felles grillkveld – åpning av nye leikeapparat.  
 Må se an hvordan det blir utover våren, når vi får startet arbeidet med å få opp 

leikeapparatene. Bestemmes på neste møte. 
  

Andre forslag til felles aktiviteter i regi av FAU– (HUSK å ta opp igjen til høsten); 
• Diskotek for 5.,6. og 7.trinn på våren (Påskedisko?). 
• Karneval for 1 – 4.klasse. (Mellom vinterferie – påskeferie?) 

   
Sak 3: Tilsynsrapport. 

Anne Hilde refererte – og den var ok, selv om vi fortsatt har to pålegg. Det ene gjelder 
det psykososiale miljøet på bussen, som det blir arbeidet med på kommunalt nivå, og 
det andre gjelder implementering av skolens nye “Plan for skolens arbeid med 
elevenes psykososiale miljø – forebygging, avdekking, handling og internkontroll.”    
 
Samtidig ble FAU orientert om planen. Denne skal tas opp på foreldremøtene hver 
høst, og evalueres og revideres årlig i SMU og SU (se Årshjul for SU, SMU. FAU og 
elevråd). 
Planen vil også bli lagt ut på nettet.  

 
 
 
 



 
 
 
Sak 4: Saker fra rektor 

1) Endringer av ordningen med klassekontakter og FAU-representanter.  
Forslag fra Anne Hilde:  Hvert trinn velger 2 klassekontakter, hvor den ene også er 
FAU-representant, og den andre vara. De må da velges for 2 år. 
Tenke på dette til neste møte. 

2) Sosial plan for Prestfoss skole: 
Anne Hilde presenterte det foreløpige utkastet til en sosial plan for 1.-7.trinn. 
Skolen tenker seg planen delt inn i 6 temaer; empati, samarbeid, selvhevdelse, 
selvkontroll, ansvarlighet samt humor og glede, og alle trinn jobbe med det samme 
temaet i like lange bolker. For hvert tema er det satt opp kompetansemål og 
læringsmål. 
Et av punktene i planen er: ”Hva forventer foresatte av skolen”  - se på dette til 

neste møte. 
 

 
 

NYTT møte i FAU:  tirsdag 16.april 2013 kl. 18.30. 
 
     
referent; Borghild Hjelmeset    

 

                                                               

 


