
Referat FAU-møte Vingrom skole 
 

Dato:  08.11.22 

Tid:   18:00 

Sted:  Vingrom skole 

 

Tilstede: Gro Skramstad, Hanne Mette Ensrud, Stein Tore Kaldhussæter, Steffen 

Hesthagen, Martin Sørheim, Mette Almås Åssveen, Rosita Hesthagen 

 
 

Saksliste: 

 

• Siste nytt fra KFU 

Flere skoler i kommunen vurderer å avvikle klassetur for 7. klasse, og heller 

arrangere det i 5./6. klasse. Dette for å styrke det psykososiale. De synes også 

det er vanskelig å samle sammen midler til tur. 

FAU synes vi skal fortsette med skoletur i 7. klasse. Turen ble flyttet fra vår til 

høst nettopp pga det psykososiale, så vi synes vi har valgt en god løsning. I 

tillegg synes FAU at 5. klassinger blir for unge for en tur av samme type som vi 

har, så om vi endrer på det må også hele opplegget endres. Vårt innspill til KFU 

blir derfor at vi vil fortsette som før. Det økonomiske er heller ikke noe problem 

for oss, pga modellen vi har. 

 

Skolestrukturen skal legges frem for politikerne i november, før det skal tas en 

beslutning i mars. Steffen sender ut info når politikerne har fått presentasjonen. 

Skolesjefen tror personlig ikke barneskolene blir berørt, men dette er et politisk 

spørsmål. 

 

• Elevkveld/diskotek – forslag til fast handle- og prisliste 

Rosita utarbeider et utkast til fast handleliste til elevkveld/diskotek, som vi 

diskuterer i Messenger-gruppa eller på epost før neste arrangement. 

Det er ønske om flere drikkevarianter for de som ikke er glad i brus, for 

eksempel Kuli. 

Når det sendes invitasjon til andre skoler til diskotek, må det minnes på at vi 

ikke tar Vipps. 

Kan det være aktuelt å ha ulike tema på diskotek? Halloween slo godt an, og det 

var hele 76 barn tilstede.  

 

 

 



• Julegrantenning 27. november 

Grendeutvalget, SU i barnehagen og FAU samarbeider også i år om 

julegrantenningen. Grendeutvalget vil ha hjelp av 3 stk til å servere gløgg, 

pepperkaker osv. Hanne Mette, Mette og Oda tar det. 

 

• Eventuelt 

Spørsmål om å flytte fridagene i november/februar til inneklemte dager senere i 

skoleåret. Dette må i så fall avklares med skolesjefen, og vil sannsynligvis koste 

skolen flere tusen i skoleskyss. FAU synes det ikke er verdt kostnaden, men vi 

kan gi innspill til KFU om at det kan vurderes for fremtidige skoleruter. 

 

17. mai: Steffen har ikke vært i kontakt med kommunen enda, men Gro har 

snakket med Tove Simensen som kultursekretær i kommunen. Vingrom er 

hjertelig velkommen. Buss vil i så fall være fra Vingrom til Sportsplassen, mens 

barna må hentes av foreldre når toget er ferdig.  

FAU skjønner at det er mye motstand mot å gå i toget i byen, men håper på 

forståelse for at dette er noe vi ønsker å prøve dette skoleåret. Det er også et 

ønske blant barna, og flere av foreldrene.  

I etterkant vil vi gjøre en god evaluering av om dette er noe vi ønsker å 

fortsette med eller ikke. 

 

Ved: Det er et ønske om at FAU kjøper inn ved til skolen, så ikke elevene 

trenger å ha med vedskier til turdager. FAU viser til at det ikke er noe krav om 

at elevene har med ved, kun et ønske til de som allikevel har ved hjemme. 

Skolen har i tillegg et lite lager av ved på Badedammen. Vi anser det derfor ikke 

som nødvendig å kjøpe inn ved for alle sammen. 

 

Skolejoggen: I fjor hadde vi en ekstra innsamling i tillegg til skolejoggen. Flere 

har lurt på om dette er noe vi ønsker skal bli fast, da det kan bli mye penger for 

mange. Gro informerer om at det kun er skolejoggen som er noe vi skal 

fortsette med. Lions som vi var med på i fjor, var en engangshendelse, da det 

var elever ved Vingrom skole som benyttet seg av tilbudet det ble samlet inn 

penger til. 

 

Nasjonale prøver er avholdt, og Gro vil presentere resultatene på neste FAU-

møte.  

Elevundersøkelsen vil bli gjennomført før jul. 

 

 
 


