Innkalling sendes:
Alle foresatte som medlem av Foreldrerådet
Alle klassekontakter for skoleåret 2010-2011 – totalt 20 stk. + styret
Rektor som representant fra skolen

Brøstadbotn. 2. Oktober. 2010

Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole
Onsdag 27. oktober. Klokka 1830-ca 2000.
Møtested: Nordavindshagen
Møteplikt for klassekontakter!
Del 1. Årsmøte - åpent for alle foreldre/foresatte ved skolen + klassekontakter.
Sak 1. Årsberetning Fau forrige skoleår. Se vedlegg . Leder informerer.
Sak 2. Regnskap.
Sak 3. Hvem består Fau og styret Fau av inneværende skoleår? Valg av 2 nye representanter til
styret. Styrets forslag: Børre Ertzaas og John Bruvoll.
Sak 4. Endring i vedtekter. Gjelder sammensetning av styret.
Del 2. Fau-allmøte – kun for alle 20 klassekontakter for dette skoleåret, samt styret og rektor.
Sak 1. Møteleder: Tanja Skjervheim. Referent: Synnøve Nupen.
Sak 2. Griper vi ”stafettpinnen” etter Begeistringsgruppa som nå er avviklet? 
Sak 3. Deling og jobbing på trinn. Småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Se på mulighetene for et
felles foreldrestyrt arrangement i løpet av året. Valg av trinnleder for skoleåret. Trinnleder blir
trinnets representant i styret inneværende år.
Sak 3. Diskusjon om tradisjonell klassetur i ungdomskolen. Klassekontaktene får ansvar for å bringe
diskusjonen videre i klassene de representerer.
Sak 4. Evnt. saker meldes leder: tanjan321ahoo.no senest onsdag 20. oktober. Ber om forståelse for
leders avgjørelse om riktig tidspunkt og sted for å ta opp innmeldte saker.
NB - Husk at du som klassekontakt representerer en hel klasses foreldregruppe. Om du ikke har
anledning til å stille på møtet, har du ansvar for å stille med en vararepresentant fra samme klasse 
Ungdomstrinnets 6 klassekontakter bes om å ta med en kanne ferdigkokt kaffe hver til møtet –
TAKK!
Vel møtt skal du være!
Med vennlig hilsen Tanja Skjervheim – leder FAU

Årsberetning Fau Elvetun skole 2009-2010.

Fau og møtevirksomhet.
Fau skoleåret 2009/2010: 2 allmøter for alle klassekontaktene. Styret Fau hadde 2 møter. I
tillegg deltok representanter fra styret på diverse møter med kommunen, i
Samarbeidsutvalget på skolen, i møter ift rusforebyggende tiltak på ungdomstrinnet. I tillegg
hadde Småtrinnet og deres klassekontakter mye møtevirksomhet i forbindelse med felles
adventsfest på trinnet. Mellomtrinnet og deres klassekontakter det sammen i forbindelse
med vinteraktivitetsarrangement for trinnet. Ungdomstrinn hadde også møter om planlagt
fellesarrangement.
Leders konklusjon: vi har alt i alt hatt relativt stor aktivitet blant foreldrerepresentantene i
Fau. Jeg der dessuten på det som en målsetning å involvere så mange som mulig fra hele
foreldrerådet. Og måten det må gjøres på, er etter min mening følgende:
Info gis/deles på følgende måte:
Stor-Fau(alle kl.kontakter) – via trinnleder – via klassekontakter – til hver forelder/foresatt.
Der info-strømmen starter ved 1.ledd og spres til det siste ledd.
Så spør jeg meg: Hvordan kommuniserer vi andre veien? Er vi flinke til å fange opp signaler
fra foreldregruppene i de ulike klasser og bringe de videre via klassekontakter, og evnt
trinnledere og helt opp i stor-Fau for diskusjon? Her har klassekontaktene en viktig oppgave
– som budbringer av info begge veier.
Leders mening ift dette: vi har en utfordring i å sikre en god infoflyt – begge veier.

Aktivitet blant foreldre på de ulike trinn.
Leder har hatt som et av sine hovedmål å få i gang en større aktivitet i foreldregruppene.
Dette arbeidet er vi godt i gang med.
På Småtrinnet planla klassekontakter og trinnleder en felles adventsfest med et stort
foreldreengasjement. Og foreldregruppene var kjempesporty og hoppet i det: som
skuespillere, kakebakere, filming, filmproduksjon osv.
Gevinsten av å få til noe sånt sammen, kan ikke måles, tenker jeg. Vi skapte noen magiske
øyeblikk sammen, ungene fikk oppleve foreldregrupper som sammensveiset, ungene fikk se
at også mamma/pappa turte å stille seg på en scene, og sist men ikke minst opplevelsen av å
skape noe sammen i foreldregruppene – og kjenne fellesskapet med andre foreldre i
uformelle former.

På mellomtrinnet planla klassekontakter og trinnleder en felles vinteraktivitetsdag i
Bjørkebakken. Det gikk i ski, skøyter, lek og bålkos. Et veldig trivelig og uformelt arrangement
med ”lav terskel for deltakelse”. Og absolutt noe som kan gjentas.
På ungdomstrinnet hadde også de 6 klassekontaktene møter ift å få til et felles arrangement.
Disse meldte om at de følte det var vanskelig å finne på et arrangement som kunne ”treffe
målgruppen” – ungdommen. De hadde flere gode ideer, men det munnet ikke ut i et
arrangement forrige skoleår. Her kan man med fordel plukke opp tråen fra i fjor? Man hadde
allikevel et arrangement som var spesielt myntet på ungdomskoleforeldre – en temakveld
om rus – der både foreldre, skole, helsesøster, barnevern, politi og foreldre deltok.
Arrangementet fikk dessverre laber oppslutning. Men de som deltok meldte om et
kjempegodt møte. Temamøter for ungdomsforeldre er en kjempeide – og bør videreføres – i
ulike former. Ballen kastes videre til klassekontaktene på ungdomstrinnet.

Dugnad.
Det har ikke vært noen tradisjonell dugnad forrige skoleår. Spørsmålet ble tatt opp i styret.
Av ulike årsaker valgte leder å utsette en evnt. dugnad. I stedet ble det foreslått en alternativ
dugnad. Forslag går på å gjøre flere mindre jobber - evnt også i mindre grupper(klassevis?)
spredt utover kommende skoleår. Kommer tilbake til dette, men trolig ikke før utpå nyåret.
Ellers er verdt å nevne at et knippe foreldre har gjort en kjempeinnsats for å få skoleklokka
til å gå !! 
Foreldrerådets arbeidsutvalg bestod i fjor av:
Leder + Småtrinnsleder: Tanja Skjervheim

2.året

Mellomtrinnsleder: Halfdan Sætherskar

3.året

Ungdomstrinnsleder : Ken-Tore Lyså

2.året

Kasserer: Evy hind

Har sittet i vervet 2 år. Går ut.

Sekretær og fast referent: Synnøve Nupen

2.året

Halfdan Sætherskar har sagt ja til å sitte et år til. Evy Hind går ut av styret etter 2 år, og vi
takker for hennes innsats. Arbeidsutvalget/styret neste skoleår består av de 4 gjenværende +
2 nye representanter + 3 trinnledere fra Stor-Fau. Disse vil sitte 1 år.
Til sist: Foreldres/foresattes vilje til å involvere seg og følge opp ungene i deres skolegang er
avgjørende for hvordan ungene klarer seg – både faglig og sosialt. Det er altså ikke
avgjørende hvorvidt du som forelder har mye skolegang selv – men VILJEN og HOLDNINGEN
du som forelder/foresatt har til skolen – den betyr alt…. 

