
Tilstede: 
Marianne, Jon, Susanne, Annick, Mari Louise, Anita, May-Veronica, Kristin (rektor), Christian og 
Anders 
 
Ikke tilstede: klassekontakt fra 8c 
  
Referent: 
Anders 

  
REFERAT FRA FAU-MØTE 1. OKTOBER 2019  
  

1. Velkommen   
  

2. Informasjon ved rektor  
o Skolemiljødagen torsdag 17.10.2019 

▪ Samarbeid med Andreas Amb 
▪ Tema: verdier som er gjeldende for vår skole 

• Respekt og inkludering 
• Kommunikasjon via ord og kroppsspråk 

▪ Tematikken gjennomgående for hele dagen 
▪ Andreas skal jobbe sammen med elevrådet gjennom dagen etter plenumsseanse 

på morgenen. "Hvordan kan elevrådet jobbe for et bedre skolemiljø" 
▪ Elevene skal jobbe i grupper med tematikken 
▪ Foredrag på kvelden kl. 19.00 for foreldre 

Skolemiljø settes i system av skolen og det skal være en rød tråd i arbeidet gjennom hele 
skoleåret. 

o QR-kode 
▪ Teknisk problem gjør at man foreløpig ikke får gitt tilgang til elevenes områder på 

Microsoft Teams 
o Diverse 

▪ Foreldremøte 10. trinn blir 21.10.2019 
▪ Prosjektstilling i Ringsaker Kommune som kalles Los 

• Fokus på oppfølging av skolefravær 
• Nye prosjektmidler og oppstart av ny Los etter høstferien 2019 

▪ Helsesøster er tilgjengelig på skolen en dag i uka for de som ønsker samtale med 
henne. 

▪ Tiende trinn avslutningstur koordineres med tanke på samme opplegg for alle klasser 
  

3. Valg av representant til skolemiljøutvalget 
o Mari Louise Sendstad har takket ja til å påta seg vervet. 
o Anita Melnes takket ja til rolle som vara for SU 

  
4. FAU sitt års hjul - Innspill? 

o Marianne har utarbeidet utkast 
o Planlegging avslutningstur tiende trinn bør starte i september 

  
5. Dugnadslister  

o Åttende trinn har etablert dugnadslister for hele skoleåret 
o Lages tilsvarende lister for niende og tiende trinn. Fylles ut på foreldremøte 

  
6. Noen som kjenner til aktuelle dugnader?  



o Rakedugnad, Marianne tar kontakt med kommunen 
▪ Klassekontakter tar ansvar for å registrere inn deltakere fra hver klasse 
▪ Tiende trinn - Ungdommen panter flasker og leverer inn løpende på skolen. 

Konkurranse mellom klassene. 
  

1. FAU i Microsoft Teams? 
o FAU tar i bruk Microsoft Teams 
  

8. Vippsnummer  
o 8. trinn 

▪ Søk MUSK 2006 A, B eller C 
▪ MUSK 2006 A = 534703 
▪ MUSK 2006 B = 534704 
▪ MUSK 2006 C = 534705 

o Niende trinn slått sammen til to klasser. Vipps fra C klasse fordeles likt på A og B. 
  

9. Byttekveld 12. og 13. november 
o Susanne og Dag 
o Anita (13.11) 

  
10. De ulike klassene. Hva har blitt gjort i forhold til kommunikasjon til foresatte?  

o Ulik grad av kommunikasjon 
o Utfordrende å få respons fra foreldregruppene 

  
11. Natteravner 

o Bra oppslutning fra åttende trinn denne høsten 
o Bruker hovedsakelig Spond i organisering 

  
12. Eventuelt 

 


