
FAU ÅSVANG
MØTEREFERAT 05/2021/2022

13.06  2022 MØTEROM: Personalrommet, skolen.

Tilstede:

Arnt Ollestad  Charlotte Rikheim, ,Erlend Ovesen, Marit ( Vara for  Siri Haugan),,

Kristin  Qnesset,  og Torill Beate Karlsen, Tone Vennesland, Kaja Kristensen, Rajan

Kai.

1. Evaluere 17 mai.

Charlotte skriver en huskeliste for arbeidsoppgaver til bruk for neste år.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på arrangementer. Det må jobbes med kommunikasjon
rundt henting/ bringing barn, samt tidligere og tydeligere informasjon til trinn kontakter

2. Trinnkontakt og FAU representant.

Klassetrinn har ulike ordninger for trinn kontakt og FAU representant. Enkelte har begge
oppgaver, og noen trinn har delt. Det blir bestemt at FAU skal kalle inn alle
trinnkontakter til høsten. Målsetting er å kunne gi alle lik informasjon om
arbeidsoppgaverI årshjul for de trinnene man er på, og bla 17 mai og Åsvang klubben.
FAU skal sammen med trinnkontakter opprette en idebank med ressurser man kan
hente inn til bla temadager på foreldremøte.

FAU medlemmer fortsetter i FAU utover august / september  frem til nye
representanter er valgt.

Leder i FAU er valgt for 2 år. Det ble bestemt at Økonomi ansvarlig også sitter for to
år.

Torill sender brosjyrer til administrasjon  som kan legges ut på FAU sin fane på

Åsvang skole sin hjemmeside.

Foreldrenettverk

brosjyre skolestartere

3. Åsvangklubben.

Skole ressurs inn i Åsvang Klubben skal fortsette neste år.
Vi ser at man må oppgradere utstyr ift aktiviteter. Vi diskuterer: Hør med elevene hva de
ønsker av utstyr, kan vi gi elevene mer ansvar ift arbeidsoppgaver i klubben ( Eks: 7 trinn

https://foreldreutvalgene.no/fug/foreldrenettverk-i-skolen/
https://viewer.ipaper.io/Fjuz/foreldreutvalgene/felles/bokmaal/


kan styre mer kiosken når det er 5 trinn osv ) Rajan ønsker å fortsette i Åsvang Klubben, og
både skolen og FAU ser på Rajan som en fantastisk ressurs for Åsvang Klubben.
Vi må jobbe mer med en egen gruppe rundt åsvang klubben vedrørende kommunikasjon til
frivillige og arrangement til elever. Torill ser på en Spond løsning til første møte i August.

4. Forslag Åpen skole.

Forslag fra Arnt. Vi ønsker å vise de ulike aktiviteter på de ulike trinn til besteforeldre,

foresatte og barn. Vi kan da gjennomføre en åpen skole dag, med arrangement av

elevene på hvert trinn med salg av mat og drikke.

Fau sier ja til å bidra med organiseringen, og dermed sikre videre inntekter.

Gjennomføring er satt til en ettermiddag i september.

5. Sak vedrørende gang og sykkelvei .

I forbindelse med utbygging i Britt Grytbaks Veg, blir det fremmet en sak fra en

foreldre vedrørende bekymring for gang og sykkelvei.

Vi gikk gjennom plantegninger og prosess rundt bygging, som viser at gang og

sykkelvei for barna vil bli smalere,  og skaper bekymring for trygghet.

FAU gjøres oppmerksom på den politiske behandlingen som skal skje 9 aug.

Foreldre skal informere FAu når dette skjer. FAU ønsker å se dette i sammenheng

med skolevei for flere elever som bruker den siden fra Steinan / Estenstadvegen og

Lohove.

Fau avsluttet møte med på Viva Italia, og alle konkluderte med at det er givende å

sitte i FAU.


