
FAU Møte 28.9.2021 – Teams 

 
Deltakere:  
5. trinn                 Helene U. Juliebø, Randi Lien (ikke valgt enda for det nye 5.trinnet) 
6. trinn                 Stian Rygg (Pt. ikke valgt repr. Nr 2.) 
7. trinn                 Ellen Marie Medin (Ellen Marie Basberg, kom med på del 2) 
8. trinn                 Sissel Stegan, Stine Money 
9. trinn                 Carina Jorem Olsen, Kåre Haug 
10. trinn              Gunnar Halbjørhus (Forfall: Gjermund Svendsen-Rosendal) 
  
Leder: Marianne Ø. Müller 
Nestleder: Stian Rygg (referent) 
Rektor: Ellen W. Fredriksen  
  
Del 1 (Rektor er med på del 1) 
Sak 1: Bygg og byggeprosjekter (Per Bosvik, prosjektleder presenterer og deltar på saken) 

 Fokus på akustikk – spesiell lydhimling 
 Foldevegger – blir med stoff 
 Massivtre blir det mest sentrale byggmaterialet 
 Uteområde, gjennomgang av transport (kiss and ride) og parkering.  
 Parkering vest for Trøimshallen har trafikale utfordringer. Dette ble meldt inn til byggeprosjektet. 

  
Sak 2: Rektor informerer om: 
Oppstart av skoleåret  

 Rolig oppstart, fortsatt fokus det sosiale samspillet 
 Det jobbes aktivt med uønsket adferd (opprinnelse TikTok?) 
 Ganske gjengete i noen trinn, inn og ut grupper dannes. 
 Skolen har fokus på «planlagte hevnaksjoner»  
 «Rosting» og «Snitching» er ikke lenger noe som skjer lenger. 
 Sosial lærer i 100% stilling, dette er gjeldende i 3 år. 
 Elevmedvirkning har sterkt fokus fra skolens side. 
 Nasjonale prøver i sluttfasen 
 9. klasse jobber med kjærlighet og grenser, 8. klasse tar en etter jul. 
 Alle elever har en digital enhet, iPad på barnetrinn, PC på ungdomstrinnet. Rektor melder at elevene tar 

godt vare på utstyret 😊 
 Det er en byggeplass – en del støv og støy. Ventilasjonen er en del av og på, som kjent er deler av 

uteareal benyttet til byggearbeider 
 Polentur, 8., 9., 10. er rammet av Cov19 og manglende dugnad. Dette tas videre til kommunen hvordan 

det kan løses. 
 5. trinn på Hugnadheim. Skolen melder om at det er positivt og godt uteområde, skolen melder om at 

foreldrene er fornøyd med oppstarten om lokasjonen. 
 Kommunikasjon fra skole til foreldre, tatt opp ifra foreldrene. Det er en erkjennelse fra skolen på at det 

må ryddes opp i. 
 Ny rektor for ny skole: Ellen W. Fredriksen (Gratulerer) 

  
  
 



Skolemiljø – systemsaker  
 Videreført systemsaker som nå er i 6, og 7. klasse. 
 Saken fra 7. (som nå er 8.klasse) er avsluttet, men vurderes løpende. 

  
Transport 

 Sykkel på buss ble diskutert, FAU leder tar kontakt med Anderdal i Kommunen. Skolen har vært i kontakt 
med Braker flere ganger, men ikke kommet i mål. 

  
 
Del 2 (Bare FAU repr.) 

 Presentasjon av alle FAU representantene. Se oversikt over hvert trinn. 
 Fast ny ordning med at 6. trinn stiller med referent. 
 Klassekassen – Carina informerer. Hemsedal Foreldreforrening er eier av alle kontoene, det opprettes 

riktige kontaktpersoner for klassene. Irene Markegård fikser riktige tilganger. 
 17.mai – det skal eksistere en perm vedr. dette.  
 @Aksjonspunkt: Marianne Ø.M søker opp permen (Ola Frogner kommer opp som et godt tips fra 2019) 
 Uteskole prosjektet – det jobbes med dette for å få til en økt bruk av uteområdet. FAU melder til rektor 

at vi ønsker mer informasjon på neste møte. 
  

Eventuelle saker del 2. 
 Hugnadheim: Foreldrene melder om at tingene fra 5. klasse ligger åpent i hyllene. Er tilgjengelig for de 

som er på klubben. Det jobbes for å få på plass låsbare skap. 
@Aksjonspunkt: Marianne Ø.M 
Skoleskilt er ønskelig å få satt opp for å merke at det faktisk er skole på Hugnadheim. FAU stiller seg bak 
dette og mener dette må komme på plass. 
@Aksjonspunkt: Randi L. sender over mail vedr. skilting til oppvekstsjefen. Leder FAU settes på kopi. 

 
 


