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Til stede: Representanter for alle trinn  

Til info 

Innskriving av førsteklassingene. Rektor informerte om en fin opplevelse for neste års 

førsteklassinger. Innskriving ble utsatt pga. situasjonen vi er, men opplegget fungerte bra i separate 

barnehagekohorter mtp. smittevern. Informert foresatte for 2015 barn om FAU og samarbeid 

mellom skole-hjem. 

0) Gjennomgang av forrige referat.  

1) Justering og godkjenning av årshjul.  

Århjulet fra 2017 er utdatert, så en ny, oppdatert versjon er laget. Gjennomgått nytt årshjul på møtet 

og godkjent og vedtatt av alle representanter.  

Nytt: FAU mer aktiv i skolehverdagen, hvilken rolle klassekontakter har og sosiale tiltak. 

2) Godkjenning av handlingsrapport for fremtidige FAU møter.  

For å ha oversikt over hva som har skjedd og hva som skal skje fremover i tid, er det ønskelig med en 

handlingsrapport. Dvs. en oversikt over hvem som har hvilket ansvar i FAU. Dette skal være med på å 

sikre at foreldre får bedre oversikt over arbeidet i FAU. Fungerer som et arbeidsverktøy mellom FAU 

og skole. 

3) Årsberetning  

FAU har ikke hatt årsberetning de siste årene, men det er ønskelig at dette innføres igjen. Handler 

om hva som har blitt gjort, hvilke tiltak som er satt i gang, hvordan året har vært og hvordan 

oppgaver er blitt løst i FAU – denne skal være lett tilgjengelig for foreldre via kommunens 

hjemmeside. Tatt opp på møtet – ingen innsigelser fra representanter.  

4) Utvikling av FAU foreldreundersøkelse  

Tema er hjem-skole samarbeid. Handler om tiltak FAU kan gjøre for å styrke samarbeid mellom hjem 

og skole. Dette er en undersøkelse laget av og for FAU. Planen er å prøve ut en slik undersøkelse i 

første omgang for å se om det har en hensikt. Undersøkelsen skal være anonym og være åpen for at 

foreldre kan gi tilbakemeldinger.  

Opplever at samarbeid mellom skole-hjem er god slik den er i dag, så derfor blir dette en 

prøveordning. Plan videre: Sette sammen en komité, videresende undersøkelse fra FUG i januar og 

motta tilbakemeldinger før årsmøte.  

5) Tilbakemelding på storforeldremøte fra Mona 

139 foresatte fikk med seg møtet. FUG fungerer som en god ressurs. Fått positive tilbakemeldinger 

fra foreldre.  

Innkommende saker:  

6) SFO-mat 

Svaret er det samme som før. Pdd. er arenaen for SFO satt til klasserommene pga. kohorter og 

smittevern, noe som gjør at ansatte allerede bemanner mer enn hva de vanligvis gjør. Det er ikke 

mulig å gjennomføre tilbereding av mat slik det er i dag. Ingen foreldre betaler for kost slik det er nå, 

selv om frukt blir servert hver dag. Alle barn har tilgang til kjøleskap så matpakken hjemmefra holder 

seg frisk og god til SFO.  



7) Infoside på hjemmesiden ang rollen som klassekontakt 

Ønskelig med informasjon om hvilken funksjon en klassekontakt har. Link til FUG på kommunens 

hjemmeside med god informasjon om dette.  

8) Ny innkommende sak: kommentarer på foreldregruppe på Facebook.  

Det har vært opplevelser knyttet til negative og unødvendige kommentarer på et av trinnenes 

Facebookside. Viktig at man tenker på hva man skiver til hverandre og hvordan man svarer 

hverandre. Administratorer bør ha generelle «kjøreregler» på gruppene slik at unødvendige og 

uheldige kommentarer blir unngått (evt. passe på så slike kommentarer blir fjernet).  

9) Div fra rektor:  

- Utkast ny plan for inkluderende miljø til gjennomlesing og innspill – tidligere, sosiale læreplanen 

som nå er justert for å passe bedre inn med fagfornyelsen. Handlingsplan mot mobbing er inkludert i 

nytt utkast.  

- Tilskudd fra UDIR for å arrangere sommerskole (mulig samarbeid med kultur og barnevern). Skolen 

inkluderer elevrådet i arbeid med undersøkelse om hva elevene ønsker ut av sommerskolen. Tanken 

er å lage et tilbud om ukeskurs, aktivitetsskole og sommerskole bl.a. Skal være praktisk læring med 

aktiviteter. Gratis tilbud for elever. Planen er tilbud for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Tar høyde 

for smittevern og kohorter.  

- 5 kameraer er montert på uteområdet rundt skolen pga. «smågrising» som har pågått over tid. 

Dette er skiltet godt og er innenfor datatilsynets bestemmelser. Kameraene er ikke på i skoletiden, 

kun når skolen er stengt. Mer informasjon om dette kommer fra skolen.  

- Info om neste år: spansk blir nytt språktilbud i ungdomsskolen fom. høsten. To nye ansettelser (en i 

årsvikariat og en fast). 

10) idémyldring/workshop: 

- Gjenbruk: engasjere elever til å være med på gjenbruk for å «pynte» opp klasserom og skolen. 

Fokusere på gjenbruk og miljø. 

- Aktivitetsdag i regi med Ørje IL. Bidra til å finne på noe sosialt og aktivt med barna, evt. i 

Markerhallen. Prøve/teste ut forskjellige grener i Ørje IL (håndball, fotball, friidrett, tennis, osv.). 

- Innspill til aktiviteter/sosiale tiltak for barna: plante trær, bruke vindpark for å fortelle om vindkraft, 

grønnsakskjøkken, besøke Jaavall-gård i forbindelse naturliv (se på hjort for eksempel). Andre innspill 

kan sendes til Linn Authen.  

 

Sekretær  

Amanda Fosser 


