
Møtereferat FAU styremøte 16/11-22 
 
Dato: Onsdag 16. november kl.18.00 – 21.00 
Sted: Møterom på Glommasvingen skole 
 

FAU styret: Sara Ringlund (leder/3. trinn), Karen Gjermundrød (2. trinn, sekretær), Liz M. 

Hoffsbakken (6.trinn), Vibeke Lund (8.trinn/kasserer), Lene S.Holen (10. trinn), Erlend Barkbu 

(nestleder/5.trinn), Anita Arnesen (1. trinn) 
 

Skoleledelsen: Konst. Rektor Kristin Granne og ass. rektor Øystein Havnevik. Til stede på sak 1-7. 
 

Fravær (FAU): Marit Foss Lia (9. Trinn), Morten Mæland (4. trinn), Anita Berge (vara 5. trinn), Anita S. 
Hagen (7. trinn), Kari Gjelsnes (sekretær) 
 
 
SAKSLISTE 
 
Saker med skoleledelsen til stede 
 
Intro med Kristin Granne 
Hun går inn som konstituert rektor etter Julie Therese Peeters, som blir sykemeldt ut oppsigelsestida. 
Granne blir heller lenger i den stillingen enn å haste med å få på plass ny rektor. Viktig at rett person 
rekrutteres. 
 
 
Sak 1: Helsesykepleier 
Vært litt manko, men nå er alle ansatte på plass.  
FAU må få oversikt over åpningstider og disse legges ut på nett.  
Ungdomsskole-elevene ønsker flere «åpne» helsesykepleier-tider. 
Ung Arena åpner i januar. Der vil det være psykolog på plass i 40%, som vil kunne bistå ungdom. 
 
 
Sak 2: Budsjett 
a: Bekymringsmelding (= budsjett) 
b: Bibliotekar må vernes 
Foreslått og kuttes. Det kommende budsjettforslaget er foreslått på bakgrunn av en lovpålagte 
rammer. 
Innspill til budsjett: FAU konkluderer med at vi ønsker å beholde vår skolebibliotekar, som er en stor 
ressurs som vi vil se effekten av over tid. 
c: Mattilbudet på SFO 
Det vil komme en reaksjon dersom SFO-prisen går opp og mattilbudet blir dårligere. 
Skoleledelsen har snakket med Odali. Granne skal se nærmere på muligheten for samarbeid. Men 
kan ikke love noe. Det er strenge reguleringer for omfanget kommunen har lov til å bruke 
arbeidskraft på tiltak. Skal undersøkes nærmere til neste FAU-møte. 
  
Det er foreløpig lagt inn kr 6 000 0000 mer for kommende skoleår i budsjettforslaget (som lanseres 
22. november) enn for inneværende år. Det er brukt mer enn budsjettert i år, så for skolen vil ikke 
dette oppleves som «friske penger». Det er laget et budsjett som fanger opp lovpålagte krav bedre 
enn forrige budsjett.  Det er et stramt og realistisk budsjett. FAU vurderer at for å få til alt vi ønsker 
er det ikke nok. FAU kommer til å se på budsjettforslaget når det kommer, og forberede våre innspill 
til budsjettet i form av en interpellasjon i kommunestyremøtet i desember. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-12-timer-gratis-sfo-for-elever-pa-1.-trinn/id2904801/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-12-timer-gratis-sfo-for-elever-pa-1.-trinn/id2904801/


Sak 3: Saker fra ulike trinn og foreldre 
 
a: Bemanningsproblemer i 7A – Foreldrene trenger en oppklaring (Foreldremøte ble avholdt dagen 
etter FAU-møtet 16/11).  
Tilbakemelding: Skolen ser på en løsning med å støtte opp med andre faglærere på trinnet, og at 
læreren som er satt inn for å dekke opp blir. Stabilitet er viktig og et ønske fra elever og foreldre.  
 
b: Innspill fra 9 trinn. Utviklingssamtaler: Noen foreldre opplever at lærerne er litt resignerte. Saker 
tatt opp videre til ledelsen uten at det skjer noe. Tysklæreren har to klasser samtidig. Mye uro. 
Mister fag og motivasjon i matte.  
Tilbakemelding: Ledelsen jobber med å få gjort noe med kvaliteten på matteundervisning på 9. trinn.  
Utfordring med å få tak i språklærere. Det jobbes med. Ledelsen er enig i at tilbudet burde vært 
bedre.  
 
c: Bedre kommunikasjon – Foreldre ønsker mer informasjon fra ledelsen og lærere. 
Ulik praksis på ulike avdelinger. Noen klasser/trinn har veldig god praksis, på andre er det mer 
tilfeldig. Foreldre opplever å ikke bli informert når barna feks er involvert i alvorlige konflikter.  
FAU kan ikke bistå i enkeltsaker. De som ikke har blitt tatt kontakt med dersom noe har skjedd med 
barnet sitt, oppfordres til å ta direkte kontakt med skolen/SFO om dette. 
Tilbakemelding: Rutinen er på plass, og er tydelig på når, hvem og hvordan det skal meldes i fra.  
Foresatte skal ha relevant informasjon, og skolen skal se på rutinene sine. FAU oppfordrer ledelsen til 
å se på hvordan det gjøres der det fungerer best.  
 
 
Sak 4: Skoleledelsen ønsker tilbakemelding fra FAU  
a: Utfordring med sykling i skoletiden 
FAU støtter ikke totalforbud så lenge barna ikke aktiviseres mer. Vi ønsker oss trivselsgrupper. 
Rulleparken er også til for å brukes. 
b: Svar på spørsmål om en ny spørreundersøkelse bare skal gå til FAU eller alle foreldre (om å nevne 
tre positive ting om hvor vi ønsker at skolen skal være om tre år). 
FAU ønsker at undersøkelsen går ut til alle foreldre. Gjerne med en hilsen fra Kristin Granne om 
viktigheten av å besvare undersøkelsene vi mottar i disse dager.  
 
 
Sak 5: Uteområdet 
Dekket er en pågående garantisak. 
FAU ønsker en gjennomgang av skolegården, og en vurdering av om vi kan få på plass flere 
lekeapparater, sandkasser og ballbinge(r). 
 
 
Sak 6: Saker fra elevrådet 
Elevrådene ytrer til stadighet ønsket om mer innhold på uteområdet. Det er gjennomgående at 
elevene har for lite å gjøre, og at fordeling av baner ikke funker optimalt.  
FAU oppfordrer skoleeier til en gjennomgang av skolegården, fotballbaner og lekeapparater.  
Samtidig oppfordrer vi til trivselsgrupper og støtte i organisering av utelek/aktiviteter. 
 
 
Sak 7: Eventuelt 
Ønske om opprydding på Showbie. 
 
 
 



Saker uten skoleledelsen til stede  
 
Sak 8: Bekymringsmelding til skoleeier 
Budsjettet kommer 22/11. Som nevnt, kommer FAU til å se grundig på budsjettforslaget, og 
forberede våre innspill til budsjettet i form av en interpellasjon i kommunestyremøtet i desember. 
 

• Skolen må få på plass et spespedteam 
Kvalitet og ressurser henger hånd i hånd. Etter at to spesialpedagoger slutta for to år siden, har det 
ikke kommet noen nye. Forrige kommunalsjef har med sine kutt og handlinger påført uhelse på 
elever og lærere. FAU etterlyser strakstiltak! Betal for ressurser fra vikarbyråer om det må til. Det må 
tilføres betydelige ressurser til støttefunksjoner som Peters og Hanevik illustrerte forrige fau møte. . 
Skolen må få på plass et spespedteam – 10% av elevmassen har spesialvedtak. Se til andre skoler. Bør 
være en spesialpedagog på småskoletrinnet, en på mellomtrinnet og en på u-trinnet. Det er nødt til å 
komme på plass et eget team for å jobbe med de ungene som ikke får det til i klasserommet.  
 

• FAU ønsker ellers en strukturert tilnærming med at det kjøres en prosess slik vi får én kultur 
på skolen vår. 

 

• Skolegården må sees grundig på.  
 
 
Sak 9: SFO  
Regjeringen har innført 12 timer gratis SFO per uke for elever på 1. trinn. Det betyr ikke økt ramme 
for skolen, disse midlene må tas fra et sted.  
 
Det vil derav bli foreslått endringer om SFO. Det kan være endringer   skal ut på høring. Endringene 
vil være grad av fleksibilitet på bruk av halvplass. Kostnadene i samfunnet har gått opp, og 
egenandelen på kost har vært veldig lav..  
 
FAU har kommunisert ønsket om muligheten for å kjøpe dagplass. Skoleeier må ha i mente at Sør-
Odal er en pendlerkommune og skiftarbeiderkommune, og se på muligheten for morgenplass.  
 
FAU vil se på høringssaken når den eventuelt kommer, FAU har forståelse for at endringer må 
komme på bakgrunn av endringen fra regjeringen.  
 
 
Sak 10: Midler til FAU-kassen – SAK UTSATT TIL NESTE FAU-MØTE 
a: Søke tilskudd fra kommune 
b: Opprette sponsoransvarlig 
 
FAU tar gjerne imot gode innspill på idéer til arrangementer vi kan tjene penger på.  
 
 
Sak 11: Eventuelt 
 

• FAU må følge opp de ulike aktivitetsgruppene. 
Må være en representant fra FAU med i arrangementsgruppa. Det arbeides med årshjul og 
lik praksis. Det arbeides med enkel løsning for lån av skolens lokaler til sosiale ting på 
klasser/trinn.  

 



• Foreldre må bidra til klassemiljø. FAU minner om at klassekontakter forventes å arrangere 
noe sosialt for klassen sin minimum én gang i halvåret.  
 

• FAU trenger flere engasjerte folk! Per i dag skulle vi gjerne hatt et enda større og sterkere 
FAU. Ta kontakt med oss om du føler deg kallet.  

 

• TIMEPLAN: FAU har fått bestilling av kommunalsjefen om å komme med timeplanønsker for 
neste skoleår innen 15. januar. FAU har kontakt med FUG om dette. Men vi vil gjerne høre 
fra dere foreldre om hva som fungerer / ikke fungerer idag når det kommer til timeplan. Feks 
når det kommer til antall pauser og lengde på økter. Ber om at dette mailes til 
kgjelsnes@hotmail.com innen 20. desember. 
 

• FAU minner om viktigheten av at aller foreldre svarer ut kartleggingsundersøkelsen som er 
sendt ut. 

 
 
Neste FAU-møte er satt til mandag 9. januar kl 18. 
 
 

mailto:kgjelsnes@hotmail.com

