
FAU-møte 06.10.20 

Tilstede: Nils (2 trinn), Lisa (3 trinn), Marte (4 trinn) Bente (5 trinn), Kjetil (7 trinn) Aina (9 trinn) 

Møteleder: Marte 

Referent: Bente 

1. Undersøkelse spesialundervisning gjennomført av FAU før sommerferien.  

Aina og Bente gikk gjennom resultater. 19 svar hvorav 16 fra foreldre med barn som har 
spesialundervisning og 3 svar fra foreldre med barn som ikke har spesialundervisning.  

FAU ønsker å løfte frem forskjellen mellom hvor fornøyd man var med spesialunervisningen 
før nedstengning 12. mars og fallet i fornøydhet etter at skolen åpnet igjen i slutten av april. 
Dette tas opp med rektor på neste FAU-møte, sammen med spørsmål om det finnes 
beredskapsplaner dersom det kommer en ny nedstenging for hele eller deler av skolen?   

Marte sender oppsummeringen av undersøkelsen til rektor, sammen med punktene FAU 
ønsker diskutert på neste møte. 

2. Elevråd for småtrinnet, oppfølgning fra forrige møte 

Ledelsen har meldt i fra om at det blir igangsatt elevråd for 3-4 trinn. 

3. Allforeldremøte 

Møtet blir 10.11. 20, og vil bli gjennomført på zoom. Agendaen vil være årsmøtesaker i hht 
vedtektene + evt innspill fra foreldrene 

Forberedelser:  

 Til neste FAU møte vil Bente ha klart regnskap 2019/2020, budsjett 2021/2021 og 
årsmelding for gjennomgang før utsending med innkalling 

 Marte sender ut en «hold av datoen» melding, og ber om at evt saker sendes FAU innen 
27.10. 

4. Juleavslutninger, oppfølgning fra forrige møte 

Marte sendte inn oversikt til rektor over hvilke klasser som ønsker å gjennomføre 
juleavslutning sammen, unntak ungdomstrinnene. Det er ikke kommet  tilbakemelding fra 
skolen om datoer og rom for hver klasse. 

Aina avklarer på ungdomstrinnet, hvordan de ønsker å gjennomføre juleavslutning og 
melder dette inn så fort som mulig 

 



5. Eventuelt   

o Planlagt tur til Polen for 9-10 trinn våren 2021 utgår. Det blir sett på alternative 
løsninger, Norgestur. Nåværende 9 trinn ønsker Poletur i 2022, men fått nei fra ledelsen. 
Det vil være et nytt møte om dette, 07.01.20. FAU synes dette er en merkelig beslutning, 
som er tatt uten at foreldre er vært involvert. 

o Driftsstyrevalg. Det må velges 2 foreldrerepresentanter som må være klare fra 1. jaunar 
2021. Valget skjer på FAU møte 24.11. Kandidater må meldes inn i forkant av dette 
møtet. 

o Nyhetsbrev, Marte sender ut et nyhetsbrev. 
o Sosiale arrangementer, arrangert av foreldre eller i skoletiden kan det søkes midler om 

fra FAU. Søknadene må være inne før neste FAU møte. Mer info om dette i nyhetsbrevet. 
o Marte tar opp med rektor om det blir utviklingssamtar eller ikke denne høsten. 

 


