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1. Møtereferat fra FAU møter sendes som link i tekstmelding til alle foreldre. 

I en overgangsfase med avslutning av Fronter og etablering av Zokrates er det usikkerhet 

blant foreldre hvor man kan finne informasjon om FAU. Inntil Zokrates er helt etablert 

ønsker FAU at møtereferatene fra FAU legges som link i en tekstmelding som går ut til alle 

foreldre.  Håvard sjekker ut om dette lar seg gjøre.  

2. Informasjon om utfasing av Fronter og etablering av Zokrates. 

Rektor informerte om at Fronter skal legges ned og at det arbeides med å etablere 

Zokrates. Elevene har tatt i bruk Zokrates, men den nye foreldreportalen i Zokrates er 

ennå ikke etablert. Denne vil mest sannsynlig komme på plass våren 2017 og være klar til 

høsten. FAU anbefaler skolen om å legge informasjon om FAU på et lett tilgjengelig sted 

som er enkelt for foreldre, for eksempel i foreldreportalen.  

3. Markedsføring av FAU og involvering av foreldre. 

FAU ønsker å informere om arbeidet gjennom å opprette et lett tilgjengelig sted i Zokrates, 

men også ved å delta på alle foreldremøter til høsten. Alle foreldremøter bør ha litt rom for 

foreldretid, slik at det kan tas opp aktuelle saker som kan videreføres til FAU og at FAU kan 

komme med informasjon til foreldre. Det lages en plan for tid og innhold før høsten 

starter. 

4. Evaluering av tiltaket utvidet matpause. 

FAU hadde forslag på siste møtet om å utvide matpausa med 5 minutter, samt kjøpe 

inn/legge til rette for kortspill slik at det lages en rolig, sosial og koselig atmosfære rundt 

måltidet. FAU ønsket å høre hvordan tiltaket med utvidet matpause har fungert og 

hvordan det løses med det ekstra 5 minuttet som er lagt til.  Rektor informerte om at det 

fungerer godt og at elevene organiserer selv å sette seg sammen og spiller kort. Det ser ut 

som de er mer sosiale og mer rolige. Det ser ut som det er positivt for skolemiljøet. De 

ekstra 5 minuttene tas fra undervisningen , men rektor informerte om at skolen ligger over 

minstetallet for undervisning i alle fag, og det vil derfor ikke ha innvirkning på kravene til  

undervisningstilbud..  Konklusjonen er at tiltaket fungerer så godt at tilbudet 

fortsetter, men at ledergruppa ser på hvordan man løser det med de ekstra 5 
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minuttene til høsten. 

5. Utprøving av et kantinetilbud i eksisterende lokaler 

Rektor informerer om at det fremdeles er mange som går på Domus i langfriminuttet og 

har diskutert dette med elevrådet. Elevrådet mente at et kantinetilbud og tilbud om billig 

mat vil være en viktig faktor for å  unngå at elever går på Domus. Ungdomsskolen har 

meldt inn behov for kantine i mange år uten at politikerne har vedtatt å bevilge penger til 

dette. Inntil det blir bevilget penger bør det prøves ut midlertidige løsninger. Et 

kantinetilbud vil være en viktig tiltak for å øke det psykososiale miljøet på skolen og være 

mobbeforebyggende. Slik det er nå har ikke elevene noe sosial  arena. Kulturhuset ønsker 

forståelig nok ikke at elever er der i friminuttene og det er da lite muligheter for å være 

noe sted på vinters tid.  

Rektor sjekker ut med ledergruppa om man kan omdisponere noen rom slik at 

man kan prøve ut et kantinetilbud i eksisterende bygningsmasse noen dager i 

uka. Hvert  trinn får da et kantinetilbud til hver sine dager. 

Vigdis sjekker ut om Opdalsbanken vil bli med på et prøveprosjekt om å selge 

subsidiert bagetter noen dager pr. uke en periode.  

6. Bruk av vikarer. 

FAU har erfart at det benyttes ufaglærte ansatte som vikarer i for eksempel fag som 

matematikk. Det er et sterkt ønske fra FAU at det benyttes faglærere som vikarer spesielt i 

faget matematikk. Dersom det ikke er faglærere tilgjengelig ønsker FAU at det benyttes 

ansatte med pedagogisk utdanning som vikar.  Rektor tar opp dette med 

ledergruppa. 

7. Kroppsøving og tidspunkt 
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