
Referat fra møte i FAU ved Ulsåk Skule  

Møte nr. 2-20/21 Dato 25.11.2020 

Tid 17:30 – 19:30 Sted Digitalt møte på Teams 

Referent Randi B. Lien   

Til stede  
Lene (1.kl), Christine (1.kl), Camilla (2.kl), Stian (3.kl), Stine (3.kl),  
Randi (4.kl), Irene, rektor Heidi 

Ikke møtt Christin (2.kl), Gro Anita (4.kl) 

Kopimottaker 
Heidi Myrvoll (Rektor, Ulsåk), Turid Kvislen (SU representant, 
kommunestyret) 

 
 

 

SAK  Ansvar 

8-20/21 Informasjon fra rektor 
Juleforberedelser: 
For å overholde smittevernreglene blir det 
juleforberedelsene på en litt annen måte dette året. Hver 
klasse lager egen lydfil som blir lagt ut på Teams slik at alle 
foresatt kan få høre fin julemusikk. Det blir også juleverksted 
for alle klasser, men hver for seg. 
 

Personal: 
Det mangler en spesialpedagog, en fagarbeider har 
omsorgspermisjon og en fagarbeider slutter til jul. Det er satt 
i gang søknadsprosess og det er 8 søkere der flere er gode 
kandidater. Det er få syke. 
 
Musikk/Dans/Dialekt: 
Sissel Rudningen har hatt musikk/dans/dialekt prosjekt i alle 
klasser. Det har vært veldig populært!  
 
Møte med veilederkorpset: 
HMS gruppa ved skolen har hatt møte med veilederkorpset. 
Tema har vært begrepsforståelse. 
 
Smittevern – Korona: 
Det er stort fokus på smittevern og det er fremdeles same 
klasse kohorter. Det er på plass gode rutiner med tanke på 
smittevern. Skolen har klart å holde spesialpedagogiske 
tilbud til de som har krav på dette i pandemiperioden. 
 
Trivselsundersøkelse: 
Det er jobbet mye med læringsmiljø, struktur, rutiner og 
trivsel ved skolen. Barna forteller at de har det bra, liker 
uteskole og TL-lek (trivselsleder). De håper at 
svømmeundervisningen kommer i gang og 
faddere/fadderbarn savner å kunne være sammen.  
Fra de minste trinnene fortelles det at de savner meir leketid 
ute, meir å leke med og å kunne gi læreren en klem…  
 

Heidi 

9-20/21 Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte Irene 



Innkalling til møte i dag og referat fra møte 13.10.2020 ble 
godkjent.  
 

10-20/21 Informasjon fra SU møte 
Leder og nestleder i FAU, Irene og Stian, stilte i SU møtet 
18.november 2020. 
Til stede på SU møtet var også politisk representant 
Turid Ingeborg Hvaalen Kvislen. På SU møtet ble det tatt 
opp at elevene synes uteområdet ved skolen er kjedelig – 
lite å finne på. 
Politisk representant tok denne saken opp i Hovedutval for 
Livsløp 19.november 2020 som i same møte bevilget 
penger til aktivitestiltak i uteområdet. Elevene skal selv få 
være med å påvirke hva pengene skal brukes til. 
 
Det ble diskutert om det er mulig å rive Veslehødn for å få 
større uteområde ved skolen. 
 
Parkeringsplassene for ansatte ved oppvekstsenteret skal 
på sikt fjernes. Det blir jobbet med å etablere en ny 
parkeringsplass for de ansatte i nærheten av 
oppvekstsenteret. 
 
De psykososiale forholdenen skal undersøkes. Hvordan har 
pandemiperioden påvirket elevene? 
 
Det ble gitt mye ros på SU møtet. 
Rektor gir god informasjon, både om det som er positivt og 
det som er negativt. Rektor på sin side takket Irene og Stian 
for godt sammarbeid. Ellers savner rektor kontakten med 
foresatte nå i pandemiperioden. 
 

Irene 

11-20/21 Informasjon fra årsmøtet 
Det digitale årsmøtet på Teams ble holdt 11.11.2020.  
18 foresatte logget seg på. Årsmøtet valgte Irene Markegård 
som leder og Stian Møllerplass som nestleder i FAU. 
I tillegg ble vedtekter for foreldrerådet ved Ulsåk skule 
fastsatt. Referat fra årsmøte blir lagt ut på kommunens 
nettside – under Ulsåk skule. 
 

Irene 

12-20/21 Ny skole 
Irene deltok på et informasjonsmøte om den nye 
sentralskolen. På informasjonsmøtet stilte arkitekt og 
hovedentreprenør Veidekke.  
Irene orienterte FAU om hvordan uteareal og romfunksjoner 
ved den nye sentralskolen er tenkt. Byggestart for ny skole 
er planlagt i mars/april 2021 og bygg F skal være 
innflyttingsklart for 5 til 10 klasse høsten 2022. 1 til 4 klasse, 
Ulsåk og Tuv skole, skal etter planen flytte til sentralskolen 
ved nyttår 2023. 
Småskolen, Tuv og Ulsåk skole, har vært lite med i 
planleggingsprosessen. De har kommentert at det må lages 
flere sandkasser i uteområdet for 1. til 4.klasse. 

Irene 



Det er også kommet innspill på at uteareal for 5. til 7.klasse 
må prioriteres. Det er for lite med bare en fotballbinge for 
disse trinnene. 
 

13-20/21 Skoleting 
Savner sammarbeid mellom alle FAU ledere. Det bør holdes 
sammarbeidsmøter hvor leder av FAU i skole og barnehage 
for både Tuv og Ulsåk oppvekstsenter deltar. 
Oppvekstsjefen har nå kalt inn til et slikt sammarbeidsmøte. 
 
En bør tenke nye tanker i forhold til organisering innen 
skolen. Få til en visjon, fokusere på kva som er viktig.  
 
Kulturdugnad - Hemsedalsskolen.  
Fau har fått i oppdrag å velge ut 5 punkt innenfor 4 tema og 
gjorde følgende valg: 
I glassmonter – Hva er vi stolte over:  
1 Aktivitetsdager (morsmåls dag, bygda vår, snøhuletur, 
   vennskapsveke, Polen tur)  
2 Alternative opplæringsarenaer  
3 Flinke lærere  
6 Tverrfaglig aldersblanda prosjekt  
7 Vennskap på tvers 
På verksted – Hva kan gjøres betre: 
1 Teknisk og digitalt utstyr  
3 Psykososialt miljø  
6 Tillit og sammarbeid mellom alle ledd og betre  
    Konflikthåndtering 
8 Meir bruk av uterommet (ute/gym, areal med mer aktivitet i 
friminutta, aktivere barna i felles aktiviteter for å unngå 
konflikter/utestenging) 
I det historiske arkivet – Hva vil vi få bort eller komme 
over/videre med:  
1 Mobbing/utestenging  
3 Ut med lik undervisning til alle  
5 Baksnakking om skolen  
7 Slutte å komme på etterskudd ved overganger 
På nyhetstavla – Kva kan vi gjøre mer av/fokusere mer 
på – eller tenke nytt, eller ting vi ikkje har gjort tidligere: 
1 Digitalisering og mer IKT utstyr  
3 Se på lekser og hjemmearbeid på en annen kreativ måte 
5 Måltid på skolen (skolelunsj) 
6 Få inn hverdagsøkonomi som fag 
9 Bredde på ansettelser (miljøterapeuter) 
 

Irene 

14-20/21 Sak fra foreldre: Overgang mellom 4. og 5.klasse. 
Får vi en lignende situasjon som for årets 5.klasse ved 
HBU? Foreldre til 4.klassinger ved Ulsåk skule ber om en 
plan for overgang fra 4. til 5.tinn frem til sentralskolen er 
innflyttingsklar, etter planen ved nyttår 2023. 
FAU stiller spørsmålet til oppvekstetaten og tar kontakt med 
politisk representant i SU, Turid Kvislen.  
 

Irene 

15-20/21 Fokus 20/21 for fau 
- Overgang ny sentralskole. 

Irene 



- Lavo for skolen. Dette ble tatt opp på SU møtet. 
Skolen får låne barnehagen sin lavo og klarer seg 
med den frem til sentralskolen står klar. 

- Skolebussen. Transport av egne familiemedlemmer 
skjer fortsatt. Parkering av skolebuss ved eget hjem 
skjer sjeldnere. 

- Søskenrabatt når foresatte har barn i barnehage og 
elev med Sfo plass. Leder tar kontakt med FAU ved 
Tuv Oppvekstsenter for å kunne sende felles innspill 
til oppvekstetaten. 

- Trafikksikkerhet ved Ulsåk skule. FAU bør sende ut 
skriftlig informasjon til alle foresatte. Rektor er sliten 
av å være «trafikkpoliti» 
Alle ansatt P-plasser forran skolen og langs 
Bedehusvegen skal fjernes. Dette frigir plass og gir 
foresatte bedre mulighet til parkering ved 
levering/henting av skoleelever. Det skal etableres 
gangfelt langs Bedehusvegen.  
Eventuelt vurdere stenging av Bedehusvegen. 
  

16-20/21 Eventuelt 
- Kommentar til uteområde ved ny sentralskole. Viktig 

å komme med innspill om at uteområde for 5. - 7. 
tinn må skilles fra uteområde for 8. – 10. trinn 

Irene 

 

NESTE MØTE: Januar 2021 


