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Foreldremøter og temamøter 
29. oktober 2019 ble det gjennomført et fellesmøte mellom FAU, foreldrekontakter fra alle tre trinn samt 
andre interesserte. FAU ønsker en bedre dialog med alle foresatte og det var en god diskusjon rundt hvor vi 
bør være til stede for våre ungdommer. Det var planlagt et temamøte våren 2020 med forebyggende 
avdeling i Politiet, men da korona traff oss i midten av mars ble dette først utsatt og så avlyst. 
 
Nyttårsballet 
Torsdag 30. januar 2020 ble nyttårsballet arrangert. Planleggingen foregikk i samarbeid med elevrådet, men 
FAU organiserte og la til rette alt det praktisk som et slikt arrangement krever bl.a. satte opp listene for 
foreldrevakter. Arrangementet følger stort sett sine tradisjoner, nytt dette året var at 8. og 9. trinn 
avsluttet ballet en time før 10. trinn som ga flere positive erfaringer. 
 
Natteravning 
Natteravning på våren ble preget av situasjonen rundt korona og nasjonale og lokale tiltak for å unngå 
smittespredning. FAU hadde et samarbeid med Natteravnene i Charlottenlund, Ranheim og omegn (CRO) 
og det ble gått natteravn under noen av de mest vanlige festkveldene.  
 
Avslutning for 10. trinn 
Også avslutningen for 10. trinn måtte gjennomføres på en alternativ måte våren 2020. FAU har pleid å 
servere mat etter avslutningsseremonien, noe som ikke var mulig å gjennomføre. Som et alternativ kjøpte 
FAU inn blomster til samtlige lærere på trinnet som ble delt ut i forbindelse med avslutningene. 
 
Samarbeid med skolen 
Rektor Rune Haldorsen deltar på alle møtene i FAU hvor informasjon fra skolen er en fast sak. Det er viktig 
med et godt samarbeid med skolen slik at foresatte gjennom FAU kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et 
godt skolemiljø. 
FAU var invitert til å bidra med innspill til to høringer i forbindelse med den nye opplæringsloven, den 
første om «Skoleregler for elever» i grunnskolen (tidligere ordensreglementet) og den andre var om 
forslaget til å endre reglene om elevmedvirkning, foreldresamarbeid og skoledemokrati. 
 


