
Referat FAU møte 8.8.22 – kl 18-19 – Glommasvingen Skole 

Møteleder: Veslemøy Nordset 
Referent: Helene Staksrudvangen 
 
Tilstede: Karen Gjermundrød, Morten Meland, Kim Helen Da Silva, Marit Foss Lia, Rektor, Helene 
Staksrudvangen (sekretær), Vibeke Lund (kasserer), Ass. Rektor 
 
 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 13. juni 
 

2. Deling av 4. trinn (nå 5. trinn) 
a. Prosessen med deling fremkommer fremdeles som brå og uforutsigbar. Hverken 

FAU, foreldre eller lærere var inkludert fra start. Svar på oppfordring om 
tilbakemelding fra skoleledelse fremstår ansvarsfraskrivende. FAU, med bakgrunn i 
tilbakemeldinger fra foreldre er ikke fornøyd med svar hittil. Flere elever har mistet 
gode relasjoner og et godt klassemiljø. De går til et miljø de ikke kjenner og uten de 
gode relasjonene de har brukt 4 år å bygge opp. Det tok skolen 1 uke å bryte det ned.  
Mange gleder seg ikke til første skoledag. 

b. FAU stiller fremdeles spørsmål ved:  
i. Bakgrunn for hvordan nye klasser ble delt inn? 

ii. Hvem var inkludert i prosessen? 
iii. Hvorfor ble det åpnet for interne bytter i etterkant at deling var bestemt? 

Inkonsekvent. 
iv. Hvordan skal elevene fungere i de neste 3 årene? 
v. Hva gjøres om deling og prosess ikke fungerer? 

c. Rektor/Ass. Rektor påpeker at deling er gjort og at de nå kan bruke tiden videre på å 
evaluere og følge opp. Samt følge opp hvordan prosessen burde vært gjennomført. 
Viser til andre skolers inndelinger med basisgrupper, hvor det ikke er 
klassetilhørighet, men trinntilhørighet.  
Statsforvalteren er varslet. 
Miljøterapeuter skal veilede grupper og lærere. Det vil være ekstra ressurser 
tilgjengelig ved oppstart. 
Første møter med statsforvalter/oppfølgingstjenesten er 6. september. FAU skal 
være representert der. 

d. FAU vil ha en: 
i. Tydelig plan videre – konkrete tiltak – hvordan skal skole og klassemiljø 

ivaretas?  
ii. Inkluderes i prosess og evaluering  

iii. Planen for oppfølging av berørte klasser skal presenteres for foreldre ved 
skolestart 
 

3. Elevene trenger flere pauser ila skoledagen. De er i større grad enn tidligere isolert fra andre 
eleverer og miljøer. Det er buss ved Innlandet Trafikk som setter premissene for timeplanen.  

a. Innlandet Trafikk melder at de kun tar bestilling fra skolen og nevner at skolen må 
komme tilbake om tidspunkt ikke passer.  

b. Skolen har kommunisert til skolesjef at de ønsker endring. 
c. Dette vil bli tatt opp igjen med ny skolesjef som tiltrer 1. september. 
d. Rektor/Ass Rektor nevner at det det vil være dialog med andre trafikkselskap (Vy). 

Oppfølgingstjenesten nevnt. 



e. FAU stiller spørsmål om hva som står i anbud og vil inkluderes i videre dialog med 
Skole/Skoleledelse 
 

4. Rektor nevner at kantine er et prosjekt de vurderer – det skal være et samarbeidsmøte med 
Odali. Elevråd inkluderes.  

 
 
Neste FAU møte er 14. september kl 18. Kun de ovenstående sakene ble prioritert pga tidsmangel. 
Saker neste møte: Klassedelingen 4. trinn, pauser, digitalisering og evaluering, lekser, skoleveier – el-
sparkesykkelskilt, rapport Kultur for Læring  - ønsker en presentasjon, lærermangel i språk, plan for 
17. mai 2022, hvordan få inntekter til FAU, nytt FAU må samles. 
 
Oppfordrer nye foreldre til å følge gruppa FAU Glommasvingen på Facebook. 
 
 

 
 


