
Referat fra Fau møte 12.01.2021 

 

Tilstede: 

Fau; Gunn-Hege, Eli, Knut, Ole, Nina, fra skole; Arne (rektor) og Ingrid (sektorleder). 

Forfall: Eline 

 

1. Hvor er skolen i prosessen nå, hva gjøres konkret ifht tilsynet? Gjennomgang av tiltak som er 

satt i gang i etterkant av endelig rapport fra fylkesmannen. 

Info fra rektor/sektorleder: skolen tar tak, og erkjenner at det er et forbedringspotensial. Arne tar tak 

i planer, mer konkrete, mot oppdatert lovverk.  Jobber med planer for rutiner for krenkelse fra ansatt 

mot elev. Sosiogram har blitt benyttet opp mot lærer/elev- elev/lærer relasjon. Rektor vil også i 

tillegg til dette- observere, veilede og rettlede ansatte. Handler om både planverk og praksis. Har ikke 

hatt bredde nok i verktøykassa. Blir tatt på alvor fra skolen og rådmannsnivå. Lærergruppa vil bli mer 

involvert fra i morgen. De ansatte som var med under tilsynet har vært deltakende underveis. Rektor 

har lagd en powerpoint som han skal presentere for lærere/ansatte i morgen under personalmøte. 

Ole etterspør om FAU kan få en komprimert powerpoint ved neste møte av rektor, noe rektor 

bekrefter. Fau synes det er fint at vi blir informert og involvert i prosessen, og ønsker dette for videre 

samarbeidsmøter framover også.  Det er mange spørsmål til Fau fra andre foresatte. Fau tror derfor 

det kan være fint at foresatte får kort informasjon fra skolen vedrørende resultat etter tilsyn og hva 

skolen jobber med. 

 

2. Hvordan jobber skolen med de nye læreplanene? 

Rektor informerer om at skolen har kommet godt i gang med 8. og 9. klasse. 1 ½ år til første eksamen 

i fagfornyelsen. Det finnes god kompetanse i skolen om dybdelæring, da det er flere prosjekter som 

skolen har jobbet med tidligere, eks birken- og nobelprosjekt. Lærer av hverandre. Prosjekt som skal 

være tverrfaglig nå: «100 år tilbake i tid».  Det vil ta litt tid med en endring i læreplanverk for å få 

jobbet det godt inn. Rektor formidler at håpet er at fagfornyelsen vil bidra til at gapet mellom de 

elevene med praktisk tilnærming og de elevene med mer teoretisk tilnærming vil komme nærmere 

hverandre, og at karaktergapet vil minske. Tror at spesielt mange gutter vil ha en god effekt av 

fagfornyelsen.  

Det er ønskelig at Arne gir noe mer informasjon om hva fagfornyelsen er for FAU. Arne bekrefter at 

han vil gi mer informasjon om dette i neste møte. 

 

3. Hva innebærer kommunestyrevedtaket om hvite busser for FAU?  

Info fra sektorleder: Er ikke kostnadsberegnet enda. Beløpet- statlige midler, dreier seg om 

hundrelapper ikke tusenlapper pr elev. Stønad ca. 10 prosent. Sektorleder informerer om at 

leirskoleandel er redusert på barneskolen. Kostnaden vil føre til en reduksjon på andre poster 

innenfor oppvekst/skole og vil kunne påvirke tilbudet i skolen på andre områder. 



Foreldrene har jobbet dugnad tidligere, og dette er godt innarbeidet i Åmotsamfunnet. Det drøftes 

om gave kan gis til Åmot ungdomsskole fra foreldregruppe/klassekasse. Fau tenker at det vil være 

lurt å komme med en felles uttalelse til trinnene. Det er ønskelig å drøfte dette ytterligere i Fau og 

komme nærmere tilbake til dette. Blant annet er det behov for å få mer informasjon om hva et riktig 

nivå på en gave for Hvite busser til Åmot ungdomsskole vil være. Ta dette opp igjen i neste møte. Fau 

vil etter neste møte foreta en henvendelse til FAU ved barneskolen. 

 

4. Oppfølging av tema samarbeid 

Sektorleder informerer om at dette er et målområde for hele sektoren.  Viktig å holde tak i temaet 

samarbeid framover. Fau opplever møtene som gode nå, og at samarbeidet er positivt mellom fau og 

skole. Fint å bli involvert og få informasjon fra skolens ledelse. 

 

5. Skolemiljø  

Rektor informere om at det er store utfordringer i hverdagen som har pågått siden før jul, som både 

ansatte og andre elever reagerer på.  

Fau har stor forståelse for situasjonen, og det er trist å høre at skolen ikke får den bistanden de er i 

behov av fra andre instanser. Men oppfordrer til å stå på og ikke gi opp å søke bistand og hjelp fra 

andre instanser med spesialkompetanse.  

Rektor spiller inn til FAU at det er ønskelig med trivselsfremmende tiltak. Rektor sier at det er viktig 

med temadag 10. klasse som kan bidra trivselsfremmende for skolemiljøet. Trivsel foreslås som et 

godt tema, sammen med kommunikasjon, verbalt og kroppsspråk. Rektor ser for seg et samarbeid 

om dette mellom foreldre, elever (elevrådet) og skole. Rektor tar ansvar for innitiere dette sammen 

med sektorleder. 

 

6. Handlingsplan for bedre trivsel og læringsmiljø.  

Kommer tilbake til dette.  

 

7. Eventuelt 

Informasjon fra Lions: vet ikke foreløpig om de får ha overnatting på skole under Birkebeinerrennet, 

om det blir noe, kommer Lions med informasjon så raskt de vet noe. Dato for Birkebeinerrenn: 19-21 

mars. 

 

Møtedatoer for FAU 2021: 

Mandag 15. februar kl 18.00 (rektor og sektorleder deltar fra 18.30) Knut innkaller til videomøte i 

Teams. 

Mandag 15. mars kl 18.00 (rektor og sektorleder deltar fra 18.30) 

Mandag 19. april. Kl. 18.00 (rektor og sektorleder deltar fra 18.30) 


