
Årsmelding FAU Prestfoss skole 2012 – 2013 

 

FAU har dette skoleåret bestått av følgende medlemmer:      

Leder: Gunn Tveiten 

Nestleder: Berit Kauserud 

Kasserer: Tonje Tonby 

Sekretær: Borghild Hjelmeset 

Styremedlemmer: Marit Ovnan Eidal, Helene Limås og Hilde Hunstad 

Representanter til samarbeidsutvalget (SU): Gunn Tveiten, Hilde Hunstad 

Representanter til kommunalt FAU (KFAU): Gunn Tveiten, Berit Kausrud 

                                                                                Vara: Marit Ovnan Eidal 

 

Skoleåret 2012 – 2013 har FAU hatt fem møter. 

Saker vi har jobba med er bl. a. 

- Hva er et godt skolemiljø? 

- Skolens sosiale læreplan 

- Tilsyn fra fylkesmannen § 9a 

- Skoleskyss 

- Skolestrukturen i Sigdal 

- Uteområdet 

- 17. mai – fordeling av overskudd 

- Endring i valg av representanter til FAU 

Skolen har arbeidet med å ferdigstille en sosial læreplan for 1.-7. trinn. Planen 

er delt inn i emner med kompetansemål og læringsmål. Arbeidet innenfor de 

enkelte emnene fordeles utover skoleåret, der alle trinn til enhver tid har fokus 

på det samme emnet. Skolens ordensreglement er også blitt endra. 



I oktober hadde skolen tilsyn fra fylkesmannen i forhold til §9a. Dette gjaldt da 

skolens psykososiale miljø, helse, trivsel og læring. To representanter fra FAU 

var inne til intervju under dette tilsynet.  

En periode i høsthalvåret opplevde elever/foreldre at bussen nordfra på 

vestsida av Soneren var svært full. Dette førte til at noen av våre elever ikke 

fikk sitteplass. Foreldre tok skriftlig kontakt med skolesjefen, som har ansvar for 

skoleskyss. FAU ble underretta. Heimkjøring av elever nordover på tirsdager 

har også blitt opplevd som en utfordring for enkelte av våre elever. 

Det ble i vårhalvåret satt ned et utvalg som skal se på skolestrukturen i Sigdal. 

Utvalget har oppdrag fra kommunestyret, og det skal komme med synspunkter 

på eventuelt muligheter for å endre skolestrukturen i kommunen. Dette for å 

spare penger. I utvalget har foreldre fra Skolene i Sigdal hatt en representant, 

Eli Reistad. 

I forhold til uteområdet har det vært lite aktivitet dette skoleåret. Det er blitt 

lagt ut fyllmasse, og denne må sette seg godt før vi kan montere 

leikeapparater. 50 000 kr fra Gjensidigestiftelsen står på konto og skal brukes til 

utviklinga av uteområdet. 

FAU ønsker at et eventuelt overskudd fra 17. mai overføres FAU. Tidligere har 

hele overskuddet gått til korpset, vi tenker nå en fordeling der FAU sitter igjen 

med 70%, og at korpset får 30%. Vi ønsker at en del av overskuddet skal 

komme skolens elever til gode. 

Fra og med skoleåret 2013 – 2014 blir det endringer i valg av representanter til 

FAU. Det velges to klassekontakter i hver klasse. der en av disse også sitter som 

representant i FAU. Representantene velges for ett år på 1. trinn, på 2., 4. og 6. 

trinn velges de for to år.  

Høsten 2012 hadde kommunen besøk av «Bruk hue»-kampanjen. Alle foreldre 

ved skolen vår var invitert til et foredrag på samfunnshuset på Prestfoss i 

forbindelse med kampanjen, der FAU ved Sigdal ungdomsskole stod som 

arrangør. Dessverre møtte få foreldre opp til et svært godt foredrag om 

nettvett blant barn og unge. 

For FAU v/Prestfoss skole: Gunn Tveiten 


