
Årsberetning  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  

Marker Skole 2020/2021 

Det har blitt avholdt 5 FAU møter skoleåret 2020/2021. 

24. September 2020,  
16. november 2020,  
18.februar 2021,  
15.april 2021, 
8.juni 2021.  
 
Det ble klappet inn ny FAU-leder, nestleder og sekretær 24.september 2020.  
FAU har bestått av følgende foresatte i skoleåret 2020/2021:  

1.trinn: Amanda Fosser  og Hanne Sandgren 
2.trinn: Thea Ruud Tovås og Marit Søby Jensen 
3.trinn: Linn Authen (FAU-leder) og Gunn Jensen 
4.trinn: Berit Synnøve Torp Buer og Tine Bjørnerås 
5.trinn: Anette Jaavall (sekretær) og Viktoria Sirevåg 
6.trinn: Lill Halvardsson og Ann Kristin Røen 
7.trinn: Jan Inge Trømborg og Marius Sandli-Ødegård 
8.trinn Anita Bergersen og Elisabeth Halvorsrud Syversen (Nest leder) 
9.trinn: Karine Riiser og Reidun Raen 
10.trinn: Carina Kolnes og Fredrik Hattestad 
 

Dette året har FAU jobbet med å få ut god informasjon om FAU og klassekontakt rollen og være mer 

synlig for nye foresatte og barn som starter på skolen. Det har blitt sendt info skriv hjem i postmappa 

til alle elever på skolen, og utdelt til nye foresatte under 1.klasse innskrivningen hvor vi snakket 

positivt om skolen og hvordan man kan engasjere seg i FAU og som klassekontakt.  

Vi holdt storforeldre møte 25.mars digitalt. Her hadde vi fokus på skole hjem samarbeid og hvor 

viktig dette er for elevene. Vi hadde 132 deltagere på storforeldremøte. Dette ble en stor suksess og 

frister til gjentagelse. 

 Ved 1.klasse innskrivningen snakket FAU med nye foresatte om FAU og FAU sin jobb og sendte med 

info skriv hjem, dette ble en fin og naturlig måte å ønske nye foresatte velkommen, bli litt kjent og gi 

FAU et ansikt utad, og en flott måte å styrke hjem og skole samarbeid. Vi tok imot dem med norske 

flagg ute under paviljongen i kohorter og serverte boller, kaffe og varm sjokolade. Vi tente også opp 

et bål, dette ble veldig koselig.  

Vi har oppdatert årshjulet og laget en handlingsprotokoll som et verktøy for FAU og skolens 

samarbeid.  

Klassekontaktene melder om aktiviteter og kos i en utfordrende tid med korona restreksjoner og 

foresatte har håndtert dette på en best mulig måte for sine trinn.  

 



10.trinn ble et annerledes år for ungdommene. Polen turen som er et høydepunkt, ble tidlig avlyst. 

Det ble også alternativ B, som var en ukestur med hvite busser i Norge. Alternativ C ble heldigvis 

gjennomført, og de fikk en 3 dagers tur til Rjukan med innholdsrikt program. God dialog og godt 

samarbeid mellom foreldrekontaktene og lærerne i planlegging av alternativ. Skoleball er også et 

høydepunkt for 10.trinn. Foreldre kontakter og lærere samarbeidet også her godt for å ordne i stand 

en alternativ fest i glasshuset. Det var lange kjoler, dresskledde gutter og høytidelig stemning. Ellers 

har foreldrekontaktene bidratt med julegrøt med mandel, julegodis og påskegodis. Det har vært 

julegaver til kontaktlærere, og vi er igang med å ordne gaver til alle lærer på trinnet til avslutningen. 

Muntlig eksamen, brobygging mot videregående og flere sosialetreff har blitt avlyst. Nå gleder vi oss 

alle til en høytidelig avslutning på 10 års skolegang med en alternativ feiring. Det er også planlagt en 

tur til Tusenfryd, og om den ikke kan gjennomføres er foreldrekontaktene klare for å finne et godt 

alternativ,  slik at de siste ukene blir litt ekstra fine for ungdommene!Takknemlig for godt samarbeid i 

et krevende år. 

9.trinn har tidlig i desember servert julepizza og is til klassen. Siste dag i vinterferien ble det servert 

kaker i storefri. Siste dagen før påskeferien ble det kanelboller. Som skoleavslutning er det planlagt 

fest med grilling, lek og aktiviteter.   

8.trinn hadde julegrøt, påskelunsj, pizza og film kveld som plaster på såret for ikke å kunne arrangere 

skoleball.  Blir sommerkos med is, kake og brus en av de siste dagene på skolen før ferien.  

7.trinn har hatt julegrøt og påskelunsj. Overnatting med pizza og brus som skole avslutning.  

6.trinn har kjøpt inn fotballer, ordnet med julegrøt og servert kaker og is som plaster på såret da det 

ikke ble overnatting på skolen grunnet koronasituasjonen.  

5.trinn har hatt julegrøt og påskelunsj. Vi har pleid å kjøpe en liten hilsen til lærere og assistenter til 

jul og sommer. 5A har hatt overnattingstur til Husborn. De sov i telt og hengekøye. 

4.trinn har hatt julegrøt og påskelunsj. Foresatte har også i løpet av året betalt for en del mat når 

elevene har vært på tur.  

3.trinn laget julegrøt med mandel med gaver til elevene. Det ble gitt julegaver til lærere og 

assistenter. Blir is og kaker siste skoleuken og innkjøp av evt. det elevene måtte ønske seg. Det 

snakkes om sommeravsluttning med grillkos og utekino/fest.  

2.trinn laget fest for Hanne og Jane som ble 50år. Julegaver til elevene fra nissen, grøt til klassen og 

julegave til lærerne og assistenter. Det ble baket kaker og kjøpt inn frukt til verdens bokdag. Det er 

planer om å ordne noe til elevene på siste skoledag og en sommer gave til lærere og assistenter.   

1.trinn har opprettet klassekasse og facebook foreldregruppe. Laget til Halloween party, sponset 

julegrøt. Det ble levert en hilsen til barna etter 100første dager på skolen. De fikk tulipan bukett med 

karameller og gode ord. Det ble servert påskelunsj. Det planlegges is for elevene på siste skoledag 

hvor det gis en hilsen til kontaktlærere og de voksne på trinnet.   

FAU opplever å ha et svært godt samarbeid med skolen.  

Mvh, Linn Authen, FAU-leder  


