
Referat fra FAU møte ÅBUS 06 oktober 2022 

Tid: 18.00-20.00 

Sted: Personalrom barnetrinnet 

Til stede: FAU leder Merete Stormoen (1A), Mads Grøndalen (1B), Marit 

Dufseth (2A), Svetlana Slaiciuniene (2B), Kenneth Dæhlen (3A), Kristin Skogen 

(3B), Siw Thingstad (4B), Stine Mæhlen (5A), Maria Bjørgmo Mæhlen (5B), Kai 

Bakken (6.), Andrine Bjørkholen (6.), Anniken Bergan-Skar (7.), Eline Moen (7.), 

Henriette Melsom (10.), Eli Bendheim (10.), Linda Larsen (ass rektor), Thorleif 

Skavern (rektor) og Trond Ole Myrvold (avd.leder 1-4trinn) 

Frafall: Line M Rønningen (4.), Anne Øien (8.), Hege D Meland (8.), Ole Bakman 

(9.), Hanne Furuheim (9.) 

Saker: 

4/22 Kort presentasjonsrunde 

-medlemmer av FAU fortalte hvem de var og hvilket trinn de representerer. 

5/22 Godkjenning av innkalling /saksliste og møtereferat 

- Godkjent 

6/22 Ledelsen orienterer 

- Sokrates og skoleportalen skal være klar fra ca uke 42/43. Visma skole 

virker ikke vedr. Å sende ut fellesmeldinger. Uvisst når feilen blir rettet 

opp. Skolen vurderer å sende hjem informasjon i papirform 

7/22 Hva ønsker vi å bruke FAU møtene til? 



- Det foreslås å bruke skoleåret 22/23 til å lage et forslag til årshjul. Dette 

for å ligge i forkant av arrangementer og prosesser som skal 

gjennomføres. 

- Møtehyppighet foreslås til 6 ganger i året. Det er ikke faste dager for 

møter, men bestemmes i forkant av det enkelte møtet. 

- Foreslås at FAU involveres ifht nasjonale prøver, hvor skolen legger frem 

hva de ser for seg å gjøre av tiltak sett opp mot resultatene. 

8/22 FAU leders spørsmål 

- Gamle Facebook sider slettes og det blir opprettet nye. 

- Referat fra møter, hvor og hvem skal disse distribueres? ÅBUS sine nye 

nettsider er opprettet og snart klare til bruk. 

- Lage oversikt over FAU og klassekontakter/kasserer for det enkelte trinn, 

slik at alle vet hvem de kan kontakte.  

9/22 Spansk valgfag u-skole 

- Gjennomføres p.t på Teams med lærer i Spania. Elevene har en 

voksenperson i klasserommet, men vedkommende kan som oftest ikke 

spansk. Tilbakemeldinger fra foreldre og elever (utbredelse av 

oppfattning nevnes ikke): Det oppleves distanse, er vanskelig å få hjelp. 

- Rektor utdyper: Stillingen som spansklærer ble utlyst, en 35% stilling. 

Det var ingen søkere når fristen gikk ut. Erfaringer fra under pandemi var 

gode når det kommer til fjernundervisning. Valgt løsning er det som kan 

tilbys fra skolen p.t. Skolen jobber med en løsning hvor spanskspråklige 

kan være i klasserommet med elevene. Oppsummert: etter en 

helhetsvurdering gjort av ledelsen er nåværende løsning det som kan 

tilbys som spanskundervisning p.t. 



10/22 SU/SMU representanter 

- Representanter fra FAU er leder og nestleder. Rektor kaller inn til SU 

møte. Deltagere er: leder og nestleder FAU, elevrådsleder og nestleder, 

en lærer og en øvrig ansatt fra skolen.  

11/22 Tilsyn ungdomsskole høst 2019 

- Ledelse tar en kort oppsummering neste møte. 

- Kom opp at det ble laget en plan for psykososiale miljø. Ingen 

tilbakemeldinger på hva som er gjort med den planen. Saken er politisk 

behandlet og Anniken skal lete etter denne og sende til leder dersom 

hun finner det. 

12/22 Elevrådet deltar på et møte sammen med FAU i året. 

- Tidspunkt ikke satt 

13/22 TV-aksjonen – Leger uten grenser 

- Det er ønske fra politisk valgt i tv-aksjonen at Rena skole får et fast trinn 

som har ansvar for innsamling i forbindelse med aksjonen i den hensikt å 

kunne ta hele kommunen (herunder Åsta, Åsbygda mm). Det tilhørende 

lærematerialet som ligger i Salaby er veldig bra. Det er en forståelse at 

skolen deltar i opplegget til aksjonen. 

- Forslag: femte trinn tar tv aksjonen fra neste år av. Og i år oppfordres 

alle til å meldes seg på å hjelpe til med innsamlingen. 

14/22 Gjennomgang av alle dugnader 

- FAU ønsker å få en oversikt over alle dugnader man er forpliktet til å 

støtte ila grunnskolen. Det finnes en liste over dette fra før. Alle gjør en 

innsats for å finne listen til neste møte. 



15/22 Sosiale happeninger, i regi FAU 

- FAU ønsker at det gjennomføres lavterskel sosiale tilstelninger hvor 

voksne og barn kan treffes klassevis. En mulighet er Halloween 

arrangement. 

- Videre planlegging og diskusjon flyttet til neste møte grunnet 

tidsmangel. 

16/22 Bussparkering 

- Ingen avklaring p.t- Flyttes til neste møte grunnet tidsmangel. 

17/22 Ordensregler revidering 

- Det er på tide med en revidering av ordensreglene da de gjeldende er fra 

2010. Det jobbes på kommunalt nivå med dette for Åmotskolen. Når de 

er klare, skal de gjøres klare for ÅBUS, for den enkelte. Rektor ønsker 

innspill fra FAU og elevråd under dette arbeidet. De er klare tidligst 

neste år, da de blant annet skal godkjennes av kommunestyret. 

18/22 Føringene på bursdagsfeiring SFO småtrinn 

- Flyttes til neste møte grunnet tidsmangel. 

19/22 Eventuelt 

- Langdag mandag 1.klasse? Hva er bakgrunn for denne dagen og 

langdag? Det kan være tøft rett etter en helg med langdag.  

- Rektor tar innspillet med seg videre, og utdyper at det skal bla skal klaffe 

med busstider for eksempel. Men viktig å se hva langdagene inneholder. 

Uteøkter/utedager har fått gode tilbakemeldinger meldes det fra 

foreldre. 

Forslag til saker og neste møte: 



- Sakene som utgikk pga tidsmangel 

- Tilsyn u-skole , ledelse legger frem  

- Neste møte planlegges til 1 desember, sånn at vi i FAU kan få sett på 

budsjett for Åmot Kommune 2023.  

- (etter møtet ble FAU leder ÅBUS, Osen Oppvekstsenter og Deset 

Monteressori innkallt til møte med Tord Arnesen, oppvekstsjef. Mail 

med forslag for turer o.l i åmot grunnskole 24 oktober og møte 26 

oktober. Derfor ble det et nytt møte i litt hast 9 oktober). 

Referent; Kristin Skogen. 

 

 

 


