
Foreldrerådets årsmøte for skoleåret 2021/2022 
Mandag 27. september 2021 kl. 18.00, kultursalen, Elvetun skole 

 

1. Åpning av møte 
 
Avtroppende leder av FAU, Renate Bakkemo, åpnet møtet og gikk gjennom dagens saksliste. 
 
Rektor May Elin Hals hadde en gjennomgang av FAU sin rolle/oppgaver, og hvem som er 
klassekontakter i de ulike klassene. 
 
Klassekontakter for 1.-8. klasse var representert i møtet, samt andre foreldre. 
 
 

2. Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent.  
 
 

3. Valg av referent 
 
Marit Alvig Espenes ble enstemmig valgt som referent.  
 
 

4. Informasjon fra skolen 
 
Gjennomgang av alle ulike utvalg og deres oppgaver, basert på en presentasjon fra FUG.  
 
Foreldrerådet fikk en oversikt over hvem som skal velges til hva, og hvor mange 
representanter foreldrene skal ha i de ulike utvalgene;  
 
SU – her skal velges to foreldre (ofte leder og nestleder i FAU) 
SMU – Skolemiljøutvalg – her skal velges fire foreldre (ofte inkl. leder og nestleder i FAU) 
FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg, består av to foreldrekontakter fra hver klasse (20 stk) 
Foreldreråd – alle foreldre 
Foreldre/klassekontakter – to fra hver klasse, samt to vara 
 
Forventningsavklaring – fra skolen til foreldrene, og fra foreldrene til skolen.  

Tema: INKLUDERING 

Spørsmål til foreldrene: Hva innebærer inkludering for dere? 

Gruppearbeid i fem grupper og oppsummering i plenum (vedlagt) 

Tema: FORELDREMEDVIRKNING 

Spørsmål til foreldrene: Hvordan kan dere medvirke til et inkluderende fellesskap? 



Gruppearbeid i fem grupper og oppsummering i plenum: 
  

Tema: inkludering - hva kan vi som foreldre gjøre? 
 
Foreldre må være gode rollemodeller. Ta ansvar for holdninger, samarbeid, kommunikasjon. 
Trygghet og respekt. Oppmuntre når det trengs. Være forutsigbare. 
Være åpen for det/de som er fremmed og nytt. 
 
Ha takhøyde. Lær ungene at det er greit å være annerledes. Godta særegenheter. 
Samtale om annerledeshet, funksjonshemminger og ulike kulturer/tradisjoner. 
Ha et åpent sinn i møte med annerledeshet og tenk positivt fremfor negativt. 
 
Være hyggelig i møte med hverandre. Smil, vær positiv og nysgjerrig. 
 
Alle får delta og alle skal bli sett. Bursdagsfeiring, alle eller ingen. 
Inviter noen som kanskje ikke tør å spørre.  
Foreldre kan være nøye på å invitere forskjellige barn hjem. 
Foreldre tar seg tid til å bli kjent med elever i klassen til sine barn, vite hvem foreldrene er. 
Foreldre kan vise barna at de har forventninger om at alle bidrar til at alle får positiv oppmerksomhet. 
 
Foreldre må forstå hvor stor påvirkningskraft de har i skolen. 
Klassen med foreldre kan samles utenom skoletid for å skape samhold. 
Bytte plasser i klasserom slik at elevene blir kjent med flere. 
 
Voksne har et ansvar for å se andre barn enn de som er i ungenes nærmeste krets. 
Tilrettelegg for sosiale aktiviteter på fritiden. 
Vær på tilbudssiden. Ha trygge rammer. 
Foreldre samles sammen med barn og vise barna at de voksne kjenner hverandre, snakker sammen og samarbeider. 
Oppfordre til åpenhet. 
 
Ha en nøytral arena hvor man kan komme som man er 
Gi mulighet for mestring og styrke selvbilde og indre styrke 
Lære å stå i utfordringer og anerkjenne at livet ikke alltid «går på skinner», men at det blir bedre. 
Være tydelig på at mobbing ikke er greit. Hjelp barna å danne gode vennskap. 
Finn det positive i dagen/barna/klassen. Gjør som jeg gjør, ikke bare det jeg sier. 
Vis at vi er et vi. 
 

 
 

5. Valg av leder og nestleder FAU 
 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 2021/22 
Leder: Camilla Karlsen 
Nestleder: Ikke valgt på møtet. FAU må velge nestleder på neste møte, noen må forespørres. 
 
Enstemmig valgt 
 
 

6. Valg av 2 medlemmer til skolens samarbeidsutvalg 
 
Samarbeidsutvalget (SU) 2021/2022 
Camilla Karlsen 
Ikke valgt.  
 
Enstemmig valgt 
 
 

7. Valg av 4 medlemmer til skolemiljøutvalget 
 



Skolemiljøutvalget (SMU) 2021/2022 
Camilla Karlsen 
Ikke valgt. 
Anne Lise Sandvik 
Ellen Mikalsen Hals 
 
Enstemmig valgt 
 
 

8. Hva er viktige saker for FAU? 

FN-dagen som skal markeres 28.10. ble diskutert som en arena for inkludering.  

Noen ønsker at foreldre og elever skal få se mer av skolen og bevege seg litt rundt på den 
dagen. Samtidig ønsker vi å gjøre noe sammen i idrettshallen. Det kan være ulike stasjoner. 
Forslag om å vise frem noen av foreldrenes interesser/hobbyer, samt mat fra andre land. 
Samtidig trenger vi ikke gjøre det slik vi «alltid» har gjort, og alle klasser trenger ikke gjøre 
det likt. Åpne for nye innspill. 

Klassekontaktene forespør i klassene/blant foreldrene hva de kan bidra med og melder 
tilbake til FAU. 

Rektor gir bakgrunnsinfo om FN-dagen og rammene rundt arrangementet, som kan deles 
med foreldrene på f.eks. FB-grupper. 

Det skal ikke være noe kjøpepress. En evt kafé skal være lavpris. Det er en måte å være 
inkluderende på. 

Nytt FAU-møte planlagt 14.10. Det tilrettelegges for Teams-deltakelse. 

 
9. Evt 

 
Ingen saker meldt 

Det blir et foreldremøte for 7.-10. klasse i november med gjennomgang av resultater fra Ung 
Data-undersøkelsen. 

 

Møtet var slutt kl 20.00 

 

Referent 

Marit A. Espenes 


