
MØTEREFERAT FAU VETLAND SKOLE 31.10.18 
 
Tilstede: Christian, Fateh + 3 trinn, 7 trinn, 8 trinn, 9 trinn 
 
Fraværende: 1 trinn, 2 trinn 4 trinn, 5 trinn , M-avd 
 
Referent: Bente Lundberg 
 
Sak 1: Rektors halvtime 
På forrige møte ble rektor bedt om å sjekke ut muligheter for leksehjelp til 
ungdomstrinnet. Det er liten mulighet til å gi leksehjelp i skoletiden, da lærerne må 
bruke tid på undervisning 
 
Det ble også tatt opp på forrige møte, at det er et problem vedr låsene på toalettene. De 
kan låses opp lett fra utsiden. Denne muligheten må finnes, men rektor vil sjekke videre 
mulighet for å sette inn noe i disse låsene, så ikke elevene kan låse opp 
 
Elevrådet dette skoleåret er veldig aktive, og skal delta på Elevrådskonferanse 31.10. De 
er nominert som årets nykommer. 
 
Elevrådet jobber også med 

- Gi innspill til app, som gir beskjed om noe skjer på kollektivreiser. Det er 
vanskelig å få med seg beskjeder over høyttalere 

- Arrangere kafe for ungdomstrinnet 
 

31.10 arrangeres det Halloweenfeiring på M-avdelingen. Elevene her har også den 30.10 
solgt suppe til inntekt for førjulstur til Lillehammer for å se på julegata 
 
Mellomtrinnet har vært på teknisk museum og blant annet laget vesker 
 
Valgfagsgruppa som har fysisk aktivitet, har vært og bowlet. Bowlingmiljøet i ODSK er 
aktivt, og kan være en fin aktivitet for å komme inn i et større miljø 
 
Nasjonaleprøver i matte på u-trinn og engelsk på 5 trinn har vært/skal gjennomføres 
 
Foreldre til neste års skolestartere har vært på informasjonsdag 
 
Elever og foresatte til u-elever som går på nærskolene sine, har vært på besøk. 14 elever. 
Dette var veldig vellykket 
 
Sak2: Ting FAU har støttet med penger denne høsten 
Førjulsturen til M-avdelingen til Lillehammer har fått kr 1000 
Ungdomsskolefest har fått kr 800 
 
Sak 3: Juleverksted 
2 desember, for 1-7 trinn.  
Gjennomfører på samme måte som ifjor 
 
 



Sak 4: Juleavslutningen 
5 desember 
2 kiosker 
Hvert trinn bidrar med en kake. FAU representant sikrer at det kommer kake fra sitt 
trinn 
Pølser og brus 
Lodd, premier i rute 
Bente sjekker med Vipps, mulighet for en tidsbegrenset 5 sifrert vippskode for kvelden 
 
Sak 5: Ferdig plan for årsmøtet 
20 november 
Mobbeombudet kommer 
Tolker er bekreftet ok 
Innkalling sendes ut 2 uker i forkant 
 
Sak 6: Økonomi 
Ble ikke behandlet på møtet. 
 
Sak 7: Eventuelt 
Under eventuelt var Arild Pedersen invitert til å innlede vedr psykisk helse og Hvite 
Bussertur. Denne saken sto ikke på innkallingen som ble sendt ut i forkant. 
 
En slik tur kan gi sterke inntrykk og traumer i etterkant. Det har vært diskutert på 
foreldremøte vedr neste skoletur, og noen ønsker da alternativ tur, istedenfor Hvite 
Busser.  
 
FAU sa at 8-9 trinn må bli enige om hvor de ønsker å dra, og starte planlegging utfra 
dette. 2 alternative turer bør diskuteres. Dette også basert på tidligere erfaringer knyttet 
til at det kan være vanskelig å samle inn nok penger.  

- Christian sender mail til aktuelle lærere og ber om at det legges frem et alternativ 
til Hvite Busser, slik at 8-9 trinn kan bestemme hvilken tur de vil jobbe for å få til 

 
FAU kan gi støtte til skoletur. Det er da viktig at alle blir ivaretatt. Dersom det er elever 
som av ulike årsaker ikke kan/vil være med på turen som blir bestemt av klassene må 
det finnes en løsning som ivaretar disse elvene på en bedre måte enn tidligere. Støtte fra 
FAU besluttes kun utfra søknad for aktuell tur. 
 


