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Referat fra møte i FAU  16.april 2013. 
 

Tilstede: Marit O Eidal, Hilde Hunstad, Gunn Tveiten, Borghild Hjelmeset, 
Elin Letmolie, Helene Limås. Anne Hilde Fragått 

 
 
Sak 1: Klassekontakter og FAU representant. 

Dagens ordning med to klassekontakter og en FAU-representant og en vara til FAU 
endres fra skoleåret 2013-2014. Dette for å få bedre kontinuitet i råd og utvalg. Dagens 
ordning har ført til at FAU har blitt litt på utsiden av det som skjer i klassene og 
klassenes arbeid med klassemiljøet. 
Ny ordning blir: 
Hvert trinn velger to representanter. Disse skal være FAU-representant og klasse-
kontakt. Dvs.: den ene som velges blir FAU-representant, og den andre blir 
klassekontakt og vara til FAU.  Begge velges for 2 år av gangen, med unntak av 
1.trinn, de gjør valg for 1 år. Begge de valgte skal delta på møtene med kontaktlærer i 
forkant av foreldremøtene.  

 
Sak 2: Forventninger til skole/hjem samarbeidet. 

Rektor har bedt FAU drøfte punktet; Hva forventer foresatte av skolen? Dette er et 
punkt som skal inn i skolens “Sosiale plan”. FAU vil ha med følgende punkter: 

- at skolen ser den enkelte elev 

- at skolen jobber for et godt læringsmiljø, både inne og ute, som gir trivsel og  
   trygghet 
- at skolen jobber forebyggende mot krenkende adferd og mobbing 
- at skolen gir tilpasset opplæring og informasjon om hva det vil si for eget barn 
- at skolen gir god informasjon om regler og hva som skjer hvis de blir brutt 
- at skolen har god klasseledelse 
- at skolen gir informasjon om faglige og sosiale mål med klare tilbakemeldinger  
   (hva kan barnet) og framovermeldinger (veien videre) til elev og foresatte 
- at skolen arbeider for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole 
- at skolen har lav terskel for å gi foreldrene beskjed hvis det er noe 
- at skolen har tilstrekkelig tilsyn i friminutt slik at det er trygt 

   
Sak 3: Felles grillkveld?  

Snøen ligger fortsatt. Vanskelig å bestemme før ting/leikene er på plass. 
  

Sak 4: 17.mai. 
Overskuddet – hva skal det gå til? Korpset har tidligere fått alle hele overskuddet. Sist 
år ble pengene satt i banken. Hvem skal få dem?  
FAU får pengene fra overskuddet til 17.mai arrangementet, og avgjør hvor mye som 
skal gis til korpset (ca. 70% FAU og 30% til korpset?).  
Permene ang. 17.mai arrangementet MÅ tilbake til skolen. Regnskapet skal til leder i 
FAU.  

 
 
 



 
 
 
 
Sak 5: Bæring av 17.mai fanen.  

Leder av FAU bruker å ha den ”jobben”. Leder ber nestleder gjøre dette i år.  
Lars Letmolie kan hvis ikke Berit kan. 
  

 
 
 

NYTT møte i FAU:  torsdag 30.mai 2013 kl. 18.30. 
 
 
     
referent; Borghild Hjelmeset    

 


