
REFERAT FRA FAU-MØTE VED ÅSVANG SKOLE 

Dato: 22.04.2021 
Tid: 19:00 – 20:45 
Sted: digitalt Zoom 
Referent: Marte Åm 
 
Tilstede: Charlotte Rikheim (Leder), Kjerstin Faanes, Siri Mordal, Elisabeth Kathleen Ofstad, Geir Arne 
Almås, Ingunn Hareide Venås, Marte Åm og Arnt Ollestad. 

Mer enn 2/3 av medlemmene er tilstede og FAU er vedtaksdyktig.  

 

Pkt. Sak Ansvarlig 
1. Godkjenning av referat fra møtet 23.03.2021 

Møtereferatet er godkjent.  
 

 

2.  Rektor informerer om skolens bruk av kartleggingsprøver. 
Skolen velger å benytte seg av frivillige kartleggingsprøver, både faglige og 
sosiale. Kartleggingsprøvene bidrar til å fange opp elever som trenger tidlig 
oppfølging både faglig og sosialt, og skolen anses utbyttet som betydelig og 
verdifullt. FAU oppfordrer administrasjonen til å informere foreldre i forkant 
av hver kartleggingsprøve med spesielt fokus på hva skolens motivasjon for 
undersøkelsen er.  

 

3.  17.mai. 
Kommunen åpner for mulighet til at to av de tre minste trinnene kan gå 
etter korpset på 17. mai. FAU anser dette som vanskelig gjennomførbart 
med dagens smittesituasjon og regler, og velger å avlyse barnetoget på 
17.mai. FAU ser også at dette kan være utfordrende for familier som har 
barn på flere trinn. Skolen skal arrangere et tog for alle trinn i samarbeid 
med korpset på formiddagen 12.mai. FAU oppfordrer alle foreldre som 
jobber hjemmefra om å komme med flagg og hurrarop under dette toget. 
Skolen vil informere om tidspunkt og rute.  

 

4.  FAU-konto. 
Alle nødvendige papirer er sendt inn, og det er forventet snarlig 
tilbakemelding. Charlotte undersøker hvilken bank som egner seg best. 

 
Charlotte 
Rikheim 

5. Eventuelt. 
1. FAU har fått til gang til Meldeboka og kan sende til og motta 

meldinger fra foreldre. 
2. Rektor informerer om videre arbeid med Åsvangklubben. FAU er 

positive til å bidra og foreslår at en fast representant for FAU skal 
være med i styret til klubben. Rektor går videre med planleggingen 
og får innspill fra elevrådet og elevene før videre diskusjon i FAU. 

 

 Neste møte torsdag 3. juni klokken 19:00. Møtet holdes på skolen om ikke 
smittesituasjonen forverrer seg.  

 

 


