
       FAU møte 13.10.2020 
Tilstede: Tetyana, Sandra, Guro, Ann-Ranita, Lill-Tove, Jan-Ketil og Maja 

Sak 1: 

 Referat og innkalling er godkjent 

Sak 2:  

Elevundersøkelse vil bli gjennomført i uke 43 og 44. 

Foreldreundersøkelse vil også gjennomføres i høst. Begge foreldre må svare og man må 

svare for alle elever (Har man tre barn på skolen, må man svare for hvert enkelt barn) 

Det vil også bli gjennomført lærerundersøkelse denne høsten. 

Sak 3:  

Nasjonale prøver 

Tetyana viser og forteller hvordan disse ser ut og hva som forventes av elever på 5. trinn. 

Elever må kunne reflektere og lese mellom linjene.   

Lesing er viktig og viktig å lese varierte tekster. 

Sak 4: 

Elevundersøkelsen : 

«Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen» 

«Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme, hjemme oppmuntrer de voksne meg i 

skolearbeidet»  

 «Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen»- er noe av spørsmålene 

elevene skal svare på. 

Sak 5: 

Foreldresamarbeid: 

Foreldre er flinke til å ta kontakt med skolen om det skulle være noe. Viktig at foresatte også 

bruker FAU representant om det skulle være noe. 

Kanskje vi skal ha tema kveld: Tema som er aktuelle er rus, spilling, databruk, sosiale medier. 

Kom gjerne med forslag 

Sak 6: 

Diverse info: 

- Det er blitt skoget en del rundt gjerdene. 

- Taket på biblioteket er ordnet. 



- I forhold til corona, er det nå normal drift ved Halsa skolen. Om ting skulle endres, 

har skolen planene klare. 

- Halloween, det oppfordres fra helseinstituttet til ikke å gå fra dør til dør. 

Ansvar for å arrangere Halloweenfest i gymsalen er småtrinnet. De eldste i 

barnehagen inviteres. 

- Ordfører, Marlene og Tarald kommer på befaring til Halsa skole torsdag 22.10 for å se 

på uteområdet vårt. Jan Ketil og Sandra deltar fra FAU. 

Elevrådet ønsker zip line, klatrenett og klatrestativ med sklie. Andre forslag som er 

kommet inn er trampoline, skatebane, dumpe stativ, turnstativ og karusell. 

- Sandra ordner bestilling på kakebokser til jul. 

Sak 7: 

Bygdeutviklingsmidler: 

Svar på søknad om bygdeutviklingsmidler 2020, vi har fått søknaden innvilget med kr 50.000.  

Vi starter jobben med å få satt opp grillhytten. Maja tar kontakt med Sigmund for å få hjelp 

til prosjektering.  

 

Ref.: Lill-Tove 

 


