
Møtereferat FAU styremøte 19. Oktober 2022 

Dato: Onsdag 19. oktober kl.18.00 - 20.30 

Sted; Møterom på Glommasvingen skole 

Tilstede:  

FAU styret: Sara Ringlund (leder/3. trinn), Karen Gjermundrød (2. trinn), Morten Mæland (4. trinn), 

Anita Berge (vara 5. trinn), Liz M. Hoffsbakken (6.trinn), Anita S. Hagen (7. trinn),  Vibeke Lund 

(8.trinn/kasserer),  Marit Foss Lia (9. Trinn), Kari Gjelsnes (sekretær) 

Skoleledelsen: Rektor Julie Peeters og assisterende rektor Øystein Havnevik. Tilstede på sak 1-5 

Fravær (FAU): Erlend Barkbu (nestleder/5.trinn), Anita Arnesen/Andrea Johansen (1. trinn), Lene 

S.Holen/Hege Olsen Sætre (10. trinn) 

Sak 1: Status oppfølgingsordningen  

Rektor og assisterende rektor gjennomgikk status på arbeidet med oppfølgingsordningen og hva 

som skjer videre.  Kort oppsummert: 

- Oppfølgingsordningen har blitt informert om nåsituasjonen på skolen. Utfordringsbildet til 

Glommasvingen er sammensatt. 

- Tilstandsrapporten 2021. Viser negativ utvikling på mye. Gjennomgang  av 

økonomisituasjonen. Sammenlignet med Innlandet har Glommasvingen mindre ressurser 

per elev.  

- Glommasvingen har en stor økning i antall elever (over 10 %) med spesialundervisning og 

ligger generelt høyere enn sammenlignbare kommuner. 

Oppfølgingsordningen v/statsforvalteren skal følge opp skolen i 3 år fremover. Fordelt over tre ulike 

faser; kartlegging, analyse og tiltak. Skolen er nå i oppstart med kartleggingsdelen og jobber også 

med å skissere en organisering av arbeidet. FAU er tenkt inn i en arbeidsgruppe og en 

referansegruppe. Skoleledelsen forteller at elever, foreldre og lærere får tildelt flere undersøkelser 

og kartlegginger nå i høst/vinter. FAU og skoleledelsen mener det er svært viktig med høy 

svarprosent og oppfordrer alle foreldre til å svare ut de undersøkelsene som kommer og sikre  

samtykke slik at elevene kan svare ut.  

Sak 2: Budsjett og rammebetingelser 

FAU er bekymret for skolens rammebetingelser (økonomi og kvalitet i tjenesten) og har derfor 

invitert skoleledelsen til å redegjøre for temaet. Skoleledelsen opplever en  stor ressursutfordring 

som har pågått over tid, og at dette går utover kvaliteten og kravene elevene har til et trygt og godt 

læringsmiljø.  

Skoleledelsen opplever en stor ressursutfordring og  en opplevelse av manglende støttesystemer 

som har pågått  over tid. Dette har gått utover kvaliteten  på opplæringen og læringsmiljøet. 

Ledelsen har etterspurt et samarbeid med skoleeier for å se på hvilke ressurser som kreves og 

hvordan disse skal organiseres slik at det sikrer elevenes opplæring og læringsmiljø. Skoleledelsen og 

kommunalsjef har startet en dialog rundt dette. FAU synes det er veldig bra at dette samarbeidet har 

startet. 

FAU ønsker likevel å synliggjøre disse utfordringene til politisk ledelse (skoleeier) nå.  FAU planlegger 

å legge frem en ytring mot skoleeier.  

https://innsyn.onacos.no/sorodal/wfdocument.ashx?journalpostid=2021024177&dokid=388759&versjon=1&variant=A&


Sak 3: Rutine for uregelmessig fravær 

FAU har gitt tilbakemelding på rutine om uregelmessig fravær som skolen har utarbeidet. FAU 

støtter rutinen, men har stilt spørsmål om og ønsker tilbakemelding på håndhevelsen av rutinen. 

Skoleledelsen svarte ut.  

Sak 4: Sykling i skoletiden 

Skoleledelsen opplever at det er en utfordring med at elever sykler uten tilsyn i skolegården. FAU 

skal diskutere saken videre og komme med innspill til skoleledelsen.  

Sak 5: Eventuelt 

- FAUs innspill til timeplan: FAU skal sende innspill på timeplanen til kommunalsjef oppvekst 

innen 15. januar. Skoleledelsen deler informasjon om rammene for undervisningskrav.  

- Årshjul: FAU ønsker mer likhet i hva barna får og ønsker seg et årshjul som kan hjelpe 

klassekontaktene i deres arbeid. For eksempel: 

o Klasselister: FAU ønsker å at alle klassekontakter skal få klasselister og at disse 

tilgjengeliggjøres på Showbie.  

o Klassekasser: FAU ønsker at skolen hjelper til med å lage informasjon til klassekasser 

og hvordan disse kan brukes. Uten penger – vanskelig å gjennomføre aktiviteter 

o Avslutninger og juleavslutninger: Skoleledelsen og FAU ønsker at det blir 

juleavslutning. En samarbeidsoppgave vi vil ta opp ved neste møte.  

o Klasse- og skolemiljø: FAU er på generelt grunnlag  bekymret for elevene og at 

klasse- og skolemiljøet ikke er tilfredsstillende. Er for lenge å vente på tiltak rundt 

oppfølgingsordningen. Noe må skje nå. Viser til sak 2.   

- Endringer SFO: Kommunalsjef har signalisert endringer i SFO tilbudet og ønsker møte med 

FAU for å snakke om det. FAU deltar.  

Sak 6: Aktivitetsgruppene 

På forrige FAU møte ble det fordelt medlemmer (øvrige trinnkontakter som ikke er i FAU styret) i de 

5 aktivitetsgruppene. Det er følgende aktivitetsgrupper som skal jobbe med oppgaver til: 17. Mai ,  

uteområdet, arrangement, SFO og trafikk.  

For å få til et levende engasjement fra foreldregruppa i stort og at det skjer positive aktiviteter rundt 

skolen ser FAU styret det som meget viktig at disse gruppene kommer i gang. Styret i FAU vil 

kontakte medlemmene i de ulike gruppene og hjelpe til med en oppstart.   

Sak 7: Informasjon om FAU på kommunens hjemmeside 

FAU ønsker å synliggjøre informasjon fra FAU på Sør-Odal kommunes hjemmeside. FAU har fått 

positiv respons fra kommunen på dette og jobber videre med å realisere tiltaket.  

 

 

 

 

 

 


