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FAU Møte 07.11.22
Teams og Aurvoll

Deltakere
Hans Øyvind Lyshaug

Ola Håkon Ourom

Edel Marit Teigen - Meldt forfall

Kristin Weiseth

Morten Blomberg

Erik Stavseth Wedum

Anette Berntsen - Teams

Morten Romsås

Morten Gudbrandsen

Sakliste
Fra Ola Håkon: Om Vestsidevegen/trafikksikkerhet/hjemmeskole
Fra personale 7.tr: Avslutningstur/gratisprinsippet/kommunikasjon på 
FB-grupper
Fra helsesykepleier: Evaluering av storforeldremøte 26.10.
Fra Hans ø: Budsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026
Elevundersøkelsen 2022
Endring av ordensreglement til SU-møte
Planlegging av SU-møte
Elevkveld
«Hockeybana»
Eventuelt

Referat
I det daglig går det greit. Ingen spesielle hendelser, men det er en del 
engstelse blant foreldre. Viktig at vi forsøker å skape trygghet for 
barna, og ikke overføre frykt. Befaringer, trygging og informasjon kan 
bli veldig aktuelt utover høsten og vinteren. Anbefaler alle å følge med 
på kommunenes informasjonsside om brua. https://
www.oyer.kommune.no/tretten-bru.579781.no.html

Det anbefales å legge opp til en lokal tur som ikke ekskluderer noen og 
som ikke er krevende økonomisk. Ha fokus på trivsel og inkludering 
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https://www.oyer.kommune.no/tretten-bru.579781.no.html
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Jevnt overpositive tilbakemeldinger - Metoden og formen kan gjerne 
brukes videre på de neste foreldremøtene.

Budsjettene har over flere år blitt utfordret på grunn av, blant annet 
lovpålagte tiltak. Budsjett for 2023 og årene fremover kan bli krevende 
for alle skolene i kommunen. Det endelig budsjettet skal vedtas 8 eller 
9. desember. Budsjettforslaget ligger ute til offentlig høring. Rektor 
holder FAU informert videre i prosessen.

Elevundersøkelse 2022 er obligatorisk for 7. trinn. På Aurvoll har også 
5. og 6. trinn deltatt. Elevene får spørsmål knyttet til blant annet 
trivsel, læring og motivasjon. Undersøkelsene skal være ferdig innen 
20. desember i år. Prosessen settes i gang 8. november. Resultatet for 
2021 var jevnt over positivt for Aurvoll.

Nytt forslag lages for gjennomgang i SU. 

Ønske fra politiker om å gjennomføre SU-møte. Legges til rette for at 
elevene enkelt skal kunne delta. Fra FAU stiller leder og nestleder.

Komite organiserer elevkveld. Juletrefest arrangeres 11. desember.

Hockeybane er montert er montert og klar for bruk. Det er lagt ned en 
fenomenal dugnadsinnsats. Vantet skal stå fast og kan brukes som 
ballbinge frem til det blir islagt. Dugnadsgruppa berømmes for 
innsatsen.

Det er gjennomførte nasjonale prøver - Elevene målets i forhold til 
læringsmålene. Gjelder for 5. trinn og i lesing, regning og engelsk. 
Fine og jevne resultat for hele kullet. 
Informasjon fra U-skole. Det er utbredt bruk av narkotiske stoffer i 
bygda. Det er eksempler hvor unger i barneskolen er tilbudt å 
kjøpe narkotiske stoffer. IP Øyer er spesielt krevende. 11. januar er 
det planlagt storforeldremøte for hele kommunen.


