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Dato: torsdag 30. november 2017 18.00 – 20.00 Sted: Rådhuset 

Møte innkalt av:  Leder FAU 

Møtetype Ordinært  møte 

Møteleder  Leder FAU 

Referent Sekretær 

  

Deltakere 
Vigdis  L Thun,  Knut  Suleskard, Hans Ivar Klefs tad, Ingrid Sandstad, Tove 
Rosset ,  Heidi Hokseng og Håvard Melhus  

Fraværende  

 

SA KSLISTE  

  

 

1. Nasjonale prøver 

Håvard orienterte om resultatene i Oppdal siden 2014. Det er blant annet satt i gang et 

matte-prosjekt fra 1. til 10. klasse i Oppdalsskolen.   

 

2. Rutiner for klassekontakter  

FAU har utarbeidet forslag til rutiner for klassekontakter samt Årshjul for FAU som 

oversendes skolen for godkjenning. Rutinebeskrivelsene samt Årshjul vil bli sendt ut til 

foreldre etter godkjenning. 

 

3. Informasjon om MOT 

Håvard informerte om hvilke avgjørelser som er tatt i forbindelse med den nye MOT-

pakka. Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole har bestemt at de skal delta i  

programmet «MOT som samfunnsbygger» , som går ut på å spre MOT slik at flere kan 

bruke verktøyene og kunnskapen om MOT. Det er spesielt rettet mot lærerne, slik at alle 

lærere får en «grunnpakke» og kan ta i bruk MOT til daglig. I tillegg blir det et årlig 

foreldremøte rettet mot foreldre og alle i idrettslag og andre lag og foreninger. Dette gjør 

at alle voksne og ungdommer får kunnskap om MOT og kan ta i bruk kunnskapen både på 

skolen, i hjemmet og på fritiden.  

 

4. Spørsmål om de fysiske forholdene ved skolene 

Det har kommet noen henvendelser om dårlig luft og kalde klasserom. Er dette noe vi i 

FAU har registrert? 

Saken utsettes til neste møte. 
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5. Sosiale medier. Hvordan informere foreldrene om den nye snapchat funksjonen 

som øker snapchat aktiviteten hele døgnet?  

Håvard informerte om at flere elever ligger våken på natt pga aktivitet på sosiale medier.  

FAU oppfordrer alle foreldre / foresatte om å holde seg oppdatert på den nye 

snapchat-funksjonen og den nye Appen Sarahah (også omtalt som en mobbe-App). 

 

6. Håvard informerer om nye rutiner i forbindelse med foreldremøte om ungdom 

og rus i 9. klasse – DELTAprosjeketet mot ungdom 

Saken utsettes til neste møte. 

 

7. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

Neste møte blir den mandag 22. januar klokka 18.00 – 20.00. 

Referent Heidi Hokseng 
 


