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1. Informasjon rundt brevet til alle foreldre om uheldige hendelser i
ungdomsmiljøet i Trondheim. Hva gjør vi i FAU med denne saken?
Sosiallærer og helsesøstre har gått rundt i klassene etter at brevet var sendt ut. Hverken
skolen eller medlemmer i FAU har fått noen tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte . Da
det ikke har vært noen tilbakemeldinger fra elever/foresatte, anser FAU saken
som avsluttet.
2. Samarbeid rundt skolemiljøtiltak.
SMU (skolemiljøutvalget) inviterte Oppdal idrettslag til et møte 6. juni for å komme fram til
tiltak for å styrke det psykososiale miljø både på skolen og i fritiden.
Det planlegges et foreldremøte til høsten hvor både skolen, Oppdal Idrettslag og evt.
Oppdal Kulturskole er arrangør. Tema skal være mobbing / hvordan vi oppfører oss, det er
ønskelig med felles kjøreregler både på skolen og i fritiden. Det skal leies inn ekstern
foredragsholder. Vigdis sender ut invitasjon til neste SMU møte og inviterer leder i
fritidsklubben, rektor på kulturskolen, deltakere i « foreldremøteplangruppa» Neste møte i
SMU er 15. august og saken taes opp igjen i neste FAU-møte.
3. Handlingsplan mot mobbing.
Det skal utarbeides en handlingsplan mot mobbing i Oppdalsskolen 1-10. klasse.
FAU kom med forespørsel til rektor om muligheten til å gjeninnføre klassens time samt at
det utarbeides instruks for kontaktforeldre i alle klasser. Håvard sjekker ut om dette
lar seg gjøre.
4. FAU ønsker bedre kontakt med foreldre og tettere samarbeid mellom foreldre
og skole.
FAU vil gjennomføre dette ved å :
 Opprette «et foreldrehjørne» på foreldremøter
 Foreslå retningslinjer for klassekontakter
 Opprette faste møter med FAU og alle klassekontaktene.
 Legge til rette slik at foreldre og elever blir mer kjent med hverandre
FAU planlegger dette på sitt neste møte.
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5. Håvard orienterer om hvordan kravet om sletting av fravær praktiseres.
Håvard sjekker prosedyrene for alle klasser til neste møte, viktig at alle får lik behandling
og mulighet for å slette likt fravær.
6. Vikarer i kontaktlærerfunksjon.
Det har tidligere vært poengtert fra FAU at det bør benyttes faglærere som vikarer. Dette
gjelder også når kontaktlærere er ute i permisjon eller sykmeldt. Vikarer som skal ha
kontaktlærerfunksjon bør ha pedagogisk utdanning. Rektor tar opp dette med
ledergruppa.
7. Oppfølging av kantinedrift.
FAU er i dialog med Oppdalsbanken og med Domus for å se på muligheten til å subsidiere
bagetter på skolen eks. to dager i uka. FAU jobber videre med saken til neste møte.
8. FAU stilte spørsmål til Håvard omkring når innkjøpt smashballstativer og gynge
skal settes opp. Målet er at disse skal være klare til skolestart.
Neste møte i FAU er den 22. august klokka 19.00.
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