
Velkommen til FAUmøte
Onsdag 10.02.20



Saksliste



1. FAU leder har ordet

 Rullerende

2. Valg av ordstyrer



3. Referat fra FAU møte 09.12.20
 Referat fra møtet 09.12.20

4. Referat fra styremøte, FAU 01.02.21

 Rapport skolestruktur

 FAU arbeidet fremover

../Referater/FAU Møte 09.12.20, Referat.pdf


5. FAU - arbeidet fremover

 FAU møter – hyppighet/ intervaller

 Styremøter 

 Tiltak



6. Referat fra Samarbeidsutvalget 02.02.21

 Elevundersøkelse

 Hovedtema; Rapport skolestruktur

 Skolen vil vokse med ytterligere klasser

 Begrenset innendørs areal. 
- Allerede nå er spesialrom tatt i bruk, begrenser faglig tilbud, og får konsekvenser 
for læringsmiljø.

 Begrenset uteareal i dag. 
- Ytterligere areal vil begrense elevenes aktivitetstilbud, 

 Ungdommens oppvekst, her og nå. De trenger plass til utfoldelse

 Bekymring for at midlertidig løsning blir langsiktig. 

 Ber om at det utredes for ny midlertidig/ permanent skole på Dal.

 Ber om redegjørelse for strakstiltak. 



7. Referat fra møte med skolen 08.02.21

 Elevundersøkelse

 Korona, dialog i fht. læringsmiljø og trivsel. 

 Innspill til temaer, 

eks. Rus – ruskontakt i kommunen. Digitale medier «Norge bak Fasaden»

 Arrangementer

 Miljøtiltak



8. FAU representanter/ klassekontaktenes 

oppgaver i Koronatiden

 Forberedelse til arrangementer ihht. årskalender

 Tett dialog med kontaktlærer;

▪ Foreldremøter, dialog om innhold

▪ Ønskelig med tilbakemelding fra lærere og elever 
ift. læringssituasjon, trivsel og resultater (også motivasjon). 

Gjerne overordnet, men også klassevis/ med klassekontakter. 

Forslagsvis kan dialogen følge punktliste for dialog:

o Dialog med kontaktlærer

▪ Klassemiljø

▪ Læringsmiljø

▪ Hva fungerer?

▪ Hva fungere ikke?



9. Tiltak/ alternativer ifht. «arbeidsdager» 
for finansiering av skoletur, 10. klassetur

 Pr. nå vil det pga. smittevern være vanskelig med langdistansetur. 

 For kommende 10. trinn har det ikke vært mulig å gjennomføre «arbeidsdager»

 Tur i nærområde vil ikke kreve utvidet finansiering

 Høyere deltagelse på tur i nærområdet

 «Gratis – skole – prinsippet» 

Langsiktig plan, tiltak for felles / klassevis inntjening som finansierer tur. 

▪ Gjenbruk / sirkulærøkonomi

▪ Elevorganisert

▪ Samarbeidspartnere



1o. Miljøtiltak

 Noe som kommer elevene til gode

 Som enkelt kan skaffes

 Elevenes/ skolens stemme

 Fremdrift 

▪ Short list / hva koster det?

▪ Alternativ finansiering?

▪ Base / kantine/ Ute?

▪ Donasjon / gjenbruk / drop-off

▪ Snakke med Reklamehuset eller andre  ift. nærmiljø / bidrag



11. Trafikksikring – turer i regi av skolen

 Andre skolers erfaringer

 Trygg trafikk el.l. 

 Dialog med sponsorer ifht. hjelmer



11. Eventuelt


