
Referat fra FAU møte ÅBUS 09 november 2022  

Tid: 18.00-20.00  

Sted: Personalrom barnetrinnet  

Til stede: Mads Grøndalen (1B), Marit Dufseth (2A), Line M Rønningen (4.), Kai 

Bakken (7.), Anniken Bergan- Skar (7.) Henriette Melsom (10./Nestleder) 

Frafall: Merete Stormoen (1A/leder), Svetlana Slaiciuniene (2B), Kenneth 

Dæhlen (3A), Kristin Skogen (3B), Siw Thingstad (4B), Stine Mæhlen (5A), Maria 

Bjørgmo Mæhlen (5B), Andrine Bjørkholen (6.), Eline Moen (7.), Eli Bendheim 

(10.), Anne Øien (8.), Hege D Meland (8.), Ole Bakman (9.), Hanne Furuheim 

(9.)  

Saker: 

20/22 Godkjenning av innkalling og møtereferat 06.10.22 

- Godkjent  

21/22 Ledelsen orienterer 

- Rektor orienterte om at Zokrates for foresatte er satt i drift. 

Hjemmesiden: FAU sin side kan utvikles, referater kan sendes skolen 

rena.skole@amot.kommune.no . Skolen kan hjelpe til med å få lagt disse 

ut på FAU-siden. Hjemmesiden for skolen skal samles mer og mer. - 

Personalseminar 24.-25.11.: Tema: «anerkjennelse i skolen». Fredag er 

P-dag. Både skole og SFO er stengt. Torsdag 24.11. slutter barnetrinnet 

12.00 for alle trinn, men SFO er åpent til 16.30. Ungdomstrinnet har OD-

dag 24.11. og elevene har en praktisk dag rundt dette og er ikke på 

skolen. - Kort info fra Trond om MITT VALG: Her er det laget et 

foreldrerom som er åpent for alle og er gratis: Dere finner link til Mitt 

VALG her: www.mittvalg.no Link til foreldrerommet: 

https://www.foreldrerommet.no/nb/ 

22/22 FAU leders spørsmål/info 

- Ny Facebook side Åmot barne og ungdomsskole – info fra FAU. 

- KFU (kommunalt foreldre utvalg); samarbeide med  FAU Osen 

oppvekstsenter og FAU Åmot Montessori. Dele info oss i mellom? Neste 

møte 

- Inviterer elevråd til møte på nyåret 23. Leder har kontakt med disse. 

https://www.foreldrerommet.no/nb/


23/22 Praktisk rundt ÅBUS - en enhet 

- FAU oppretter FAU Åmot barne og ungdomskole. Kai B melder endringer 

til Brønnøysundsregisteret. Knut Vigdal melder opphør på ungdomstrinn 

FAU i registeret. 

- Utsetter vedtektsendringene til neste møte. 

- Forslag til vedtektsendringer sendes leder og nestleder med referat. Og 

sender videre til FAU representanter. 

- 47000kr står inne på FAU barnetrinnet. Mangler utbetaling for vask til 2 

klasser ved Birken arrangement i 2019.  Det er kjøpt utstyr til birkenkafe. 

24/22 Forslag til nye retningslinjer turer og ekskursjoner for grunnskolen i 

Åmot Kommune 

- Involvering av FAU burde skjedd på et mye tidligere tidspunkt. 

- FAU tar kontakt med Oppvekstsjef om forslaget og kostnader rundt blant 

annet hvite busser. Hva er budsjettert rundt dette? Tilbakemeldinger til 

leder og nestleder? 

- Skulle vært sendt ut hasteinfo om innspill til foreldrekontakter. Dagen 

etter fikk FAU beskjed om at denne saken ikke skulle behandles før 

kommunestyret har behandlet budsjett for 2023. Så vi har bedre tid til å 

behandle forslaget. Innen en dato (ikke fått enda) i januar. 

25/22 Budsjett Åmot Kommune 2023 

- Sak til neste møte, foreløpig 1 desember 22.  

26/22 Dugnader klassetrinn 

- Oversikt har vi. Tas på neste møte 

27/22 Klargjøring av trasee rundt skolen ifbm løypekjøring 

- Kort orientering fra løypekjører Knut Løvlien 

- “Kommunen eier 1km. Det er gjort avtale med grunneier Helge Rustad 

om løyper på hans eiendom. Det er behov for rydding i løypa, særlig i 

midten av løypa. Det er kjørt med beitepusser på kantene i fjor”. 

- Forslag fra FAU omå benytte “Ung skog prosjekt” v/ Jesper Engel. Sjekker 

ut om de kan brukes. Kommunen bør prøve å dra i gang dugnad en gang 

i året, for å holde krattet nede. 

- Konklusjon: Knut Løvlien hører med kommunen om hva som kan gjøres i 

1 km. FAU rigger til en dugnad 19 november 22 kl 11:00. 



28/22 Oppdatere og ordne lister over medlemmer i alle verv 

- Leder får dette ansvaret. 

- Tas opp igjen neste møte 

29/22 Nettverk og tilstelninger 

- Utsettes 

- Nevnt samarbeid Halloween med kommunen. 

Neste møte 01. Desember 22 (blir flyttet) 

Forslag til sak: Budsjett Åmot Kommune 2023 

 

Trond Ole Myrvold 

Referent 17.11.22 


