Innkalling sendes:
Alle foresatte som medlem av Foreldrerådet.
Alle 20 klassekontakter
Sittende styre i FAU
Rektor og ledelsesgruppen ved skolen

Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011.

Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole
Onsdag 9. November. 2011. klokka 1800-1930.
Møtested: Elvetun skole hallinngang. Se info om rom ved ytterdøra.
Møteplikt for klassekontakter – eller skaff en ”stand in” fra egen foreldregruppe.
Forfall meldes leder: tanjan321@yahoo.no eller 91317209 i forkant.
VEL MØTT

DEL 1. ÅRSMØTET – Åpent for absolutt ALLE foresatte ved skolen. Ca 30 min.
Sak 1. Valg av referent og møteleder.
Sak 2. Gjennomgang av Årsberetningen for FAU fra forrige skoleår.
Sak 3. Sammensetning av Styret av FAU og nyvalg. Se årsberetningen!
DEL 2. FAU- møte. Kun for klassekontaktene, styret og ev. ledelsen ved skolen. Ca 1 time.
Fn – dag – foresattes evaluering. En kort gjennomgang av de synspunkter som er fremmet.
Valg av skoleårets teamledere for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.
Klassekontakters oppgave. Leder informerer + en åpen diskusjon i plenum.
Trinnteam:
1. Sette opp et forslag på hvilke problemstillinger deres trinn mener er relevante for
deres trinn? Hvilke saker ønsker dere å ta opp på trinnteam inneværende skoleår?
Lag en liste og lever trinnteamleder.
2. Se på muligheten for å skape et positivt arrangement for elevene på det trinn dere
er. Hva? Hvordan? Hvem?
3. Kort oppsummering. Datoer for fau møter resten av skoleåret – leder informerer.

FAU ELVETUN SKOLE
ÅRSBERETNING SKOLEÅRET ” 2010-2011.
Aktivitet/møter.
Diverse møter i FAU med alle klassekontakter: Årsmøter, allmøter og
trinnmøter.
Diverse møter Småtrinnets klassekontakter i forbindelse med foreldrearrangert
Nissefest.
Diverse møter på klassenivå (klassekontakt til foreldregrupper). Eksempelvis:
klassetur, 17.mai-arr. ,lego-league osv.
Diverse møter og øvinger foreldre i teateroppsett småtrinnet.
Diverse møter i styret.
Møter i Oppvekst og omsorgsutvalget.
Møte med rådmann vedr.den planlagte skoleutbygginga.
Møter med rektor.
Møte i Samarbeidsutvalget skolen.
3 styremedlemmer deltok på nasjonal foreldrekonferanse på Gardermoen en
helg i Oktober. 2010.
Leders konklusjon: Det har vært relativt stor aktivitet alt i alt blant foreldre ved
Elvetun skole. Noen trinn og foreldregrupper har hatt mye aktivitet og noen
mindre. Her har klassekontaktene en avgjørende rolle. Vi ser ofte at i de klasser
der foreldrene har kontakt, der man drar i gang positive møter og aktiviteter og
der ALLE er inkludert - skapes det optimale klassemiljø. Hver og en foresatt er
viktig i å skape et godt klassemiljø, og klassekontaktenes oppgave er å passe på
at alle blir inkludert og verdsatt.

Infoflyt og kommunikasjon.
Jeg mener fortsatt vi har en utfordring å få til en god infoflyt mellom skole og
hjem.
Info deles på følgende måte fra Stor FAU:
Stor Fau(alle klassekontakter)– via trinnleder – via klassekontakter – til hver
forelder/foresatt i klassene. Der infostrømmen starter i 1.ledd og avsluttes i
siste ledd.
Så spør jeg meg:
Hvordan kommuniserer vi andre vei? Er vi flinke til å fange opp signaler fra
foreldregruppene i de ulike klasser og bringe de videre via klassekontaktene, og
ev. trinnledere og helt opp i stor-fau for diskusjon?
Og: når en klassekontakt uttaler seg på vegne av en klasse er det viktig at alle
nyanser/meninger kommer frem. Da jeg flere ganger har opplevd at en
klassekontakt uttaler seg på vegne av en hel foreldregruppe med sine
personlige synspunkt – noe jeg opplever som uheldig.
Leders konklusjon ift dette:
Vi har en utfordring i å sikre en god infoflyt begge veier – her har
klassekontaktene en viktig rolle. Og ledelsen har en viktig rolle. Gjør
oppmerksom på skolens nettside og foreldrelinken der. Referater o.l legges ut
her.

Økonomi.
Vi har kr 1.475,96 på FAU sin konto. I fjor brukte vi kr 1600,- på bårekrans til
rektor Gunn Tove Olsens bisettelse. Vi har ikke mye penger ”på bok”.
Leders konklusjon vedr. økonomi: Jeg ser fortsatt at fau (foreldregruppen).
hadde vært tjent med å få inn mer penger. Med penger på bok kunne vi bidratt
økonomisk med utstyr o.l til positivt skolemiljø. Vi tar opp tråen på
trinnteamene blant klassekontaktene ved et møte senere.

Styrets sammensetning og ny valg.
Leder : Tanja Skjervheim . Har sittet 2 år. Trer nå av. Ny leder inn. Kan stå på
valg en ny periode.
Småtrinnsleder: Marit Kastnes 1 år. Trer av. Ny skal inn.
Mellomtrinnsleder: Halfdan Sætherskar. Har hatt flere funksjoner/roller. sittet
2 år som mellomtrinnsleder. Vært leder 1 år. Til sammen 3 år i styret. Står på
valg som leder. Ny mellomtrinnsleder må velges.
Ungdomstrinnsleder: Åshild C. 1 år. Trer nå av - ny skal inn.
Styremedlem: Synnøve Nupen. Sittet 2 år. Kan stå på valg til ny periode.
Styremedlem: Børre Ertzaas. Sittet 1 år. Sitter et år til.
Styremedlem: John Bruvoll. Sittet 1 år. Sitter et år til.
Personer som har sagt seg villige til å stå på valg i år:
Ann Mari Nergård(klassekontakt i 7.klasse i år)
Leif Tore Wangberg(forelder i 2.klasse)
Forslag til navn + benkeforslag mottas på årsmøtet.

Til sist:
Leder har hatt som hovedmål å få i gang større aktivitet og engasjement blant
foreldre ved Elvetun skole. Og at vi SAMMEN skal skape et positivt skolemiljø.
Jeg føler at vi er på vei. Det finnes mange positive krefter der ute i
foreldregruppene ved Elvetun skole og jeg ser dere tydelig - som lysende
fyrtårn  Jeg opplever at foreldre på barnetrinnet(1. – 7. klasse) totalt sett
viser et større engasjement enn hva vi opplever i foreldregruppene på
ungdomstrinnet. Dette er en kjent problemstilling ved skoler i det ganske land.
Og jeg spør meg selv: hvorfor?
Er det slik at man tenker at man som forelder/foresatt har en annen rolle når
barna vokser til?? Er vi mindre viktige ift elevenes skolegang da? Da tenker jeg
både faglig og sosialt ift trivsel. Jeg mener derimot at man som

forelder/foresatt er mer viktig: Det føles kanskje ikke sånn – vi føler at vi
foreldre i noen grad er uinteressant for våre ungdommer…. At våre meninger er
teite og helt motsatt av hva alle andre tenker…. Det ligger i ungdommens natur
og ytre seg slik  MEN jeg er overbevist om at de fortsatt trenger oss på banen
ift skolen – støtte med skolearbeid, stille på foreldremøter, delta på tiltak for
klassemiljø osv. Og jeg er overbevist om at det du sår i dag (den innsats du
legger i ditt barn)– det høster du om en tid – med gevinst 

Mvh Tanja Skjervheim - Leder fau

