
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Torsdag 23.09.2020, kl. 19-21 
Sted: Nordre Ål skole 

Tilstede: Jannicke Walle, Laila Owren, Caroline Bræin Klette, Steinar Grue, Einar 
Amsrud, Tove Høyemsvoll, Roald Undlien, Anita Holmestad, Helga Marie 
Sørhagen 
Fravær: Hanne Carlsson 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

Sak 16/21 Konstituering av nytt FAU. Det skal velges nestleder og kasserer.  

Nestleder: Helga Marie Sørhagen 

Kasserer: Einar Amsrud 

 

Fastsettelse av møteplan  

Tirsdag 1930 – 2130, første tirsdagen i måneden:  
5. oktober 2021 (20-21.30) 
2. november 2021 
7. desember 2021 
4. januar 2022 
2. februar 2022 
8. mars 2022 
5. april 2022 
3. mai 2022 
7. juni 2022 

 

Sak 17/21 Informasjon fra rektor 

Oppstart har gått veldig fint, selv om det ikke er sluppet helt på uteområdene. Det 
fungerer veldig godt med begrensede uteområder nå: elevene leker bedre sammen 
på trinnet, og de elevene som tidligere ikke fant sin plass har nå lettere for å komme 
inn i leken.  



For lærerne som er ute og har ansvar for å holde oversikt over eget trinn, er det 
langt enklere å være til stede med begrensede områder enn når alle kan løpe over 
hele skoleområdet. Gruppene endrer uteområder ukentlig, bortsett fra 1. trinn, og 
alle får benytte hele skolen.  

Ulempen er at barna ikke kan være så mye sammen på tvers av trinn.  

Delte friminutt er det også veldig gode erfaringer med, og det videreføres.  

Det vil etter hvert være langt større fokus på faglig inkluderende undervisning 
samtidig som sosiale aktiviteter fortsatt vil være førende.  

Nye læreverk er ikke ferdige fra forlagene, og skolen må fortsette slik vi gjorde i 
fjor.   

Sak 18/21 Gjennomgang av håndbok- Se på årshjulet om det er noe som bør/må 
endres. Resten av håndboka går vi gjennom et annet møte. Håndboka sendes som 
vedlegg. 

Små endringer gjøres på hjulet. Nytt hjul korrigeres og legges ut på skolens 
hjemmesider. 

 

Sak 19/21 Valg av KFU, SU (Leder + 1), SFO og TSU representanter 

KFU: Roald Undlien 

SU: Anita Holmestad 

SFO: Helga Marie Sørhagen 

TSU: Roald Undlien 

 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjul 

Sak 20/21 Foreldrekontaktforum- klassekontaktene, FAU representant og lærere. 
Ikke gjennomført i år 

Sak 21/21 Forrige skoleår oppsummeres, gjennomgang av regnskap. Fordeling 
av ansvarsoppgaver. 

 



Sak 22/21 Valg av FAUs fokusområder i inneværende skoleår. 

Utgikk 

Sak 23/21 Ta stilling til temakveld. 

Temakveld om nettvett sikter vi på å gjennomføre i begynnelsen av november.  

 

Eventuelt: - Melde inn nytt FAU i Brønnøysundregisteret. 


