
Årsmelding for FAU NABS 2017/2018 
FAU dette skoleåret har bestått av: 

Trinn Navn Verv 

1. Marianne Bjordal Thon Sekretær 

2. Janne Fjelltun Buene Kasserer 

3. Tone Kristin Skoglund Medlem 

4. Susanne Rosenlund Kleiven Medlem 

5. Live Cecilie Grindaker Medlem 

6. Jon Grønbrekk Medlem 

7. Siri Margrethe Hovi Nestleder 

3./5. Line Næss Leder 

3./5. Carolina Olivares Aanensen Medlem 

4. ToneHilmen Sørbråten 1.vara 

4. Pernille Kvisgaard Storødegård 2.vara 

 
FAU har hatt 7 ordinære FAU møter 2017/2018. 2 SU/SMU møter pluss kontakt på e-post og 
Facebook.  
 
Her kommer en enkel oversikt over aktuelle saker vi har jobbet med dette skoleåret. 

 Foreldrekvelden Snipp Snapp Snute i regi av FAU, skolen og Barnevakten.   

 Kommunikasjonskanal ut til foreldrene. Ønsker at foreldrene bruker nabs.fau@gmail.com 
hvis det er saker dere ønsker å ta opp.  Nå kan alle lese referatene på kommunens 
hjemmeside. 

 https://www.nord-aurdal.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/nord-aurdal-
barneskole-nabs/hjem-skole-samarbeid/fau/ 

 Innspill til kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2019. 

 17.mai fane for NABS.  

 Kontakt med 17. mai komiteen. Åpnet Vipps konto som kan brukes av alle etter avtale 
med kasserer i FAU.  

 Trafikksituasjonen. Foreldreparkeringen oppe bak skolen har vært veldig vanskelig, 
uoversiktlig og farlig i byggeperioden. Skolen ønsker også at snuplassen foran skolen kun 
blir brukt til av og påstigning og ikke til parkering. 

 Orientering om nye elever og hvordan skolen tar dem imot.  

 iPad til alle 1. og 2. klassinger 

 Klassedelingen for 3. klasse (2017/2018) utløste en store reaksjon fra foreldre og elever. 
Vi mottok flere muntlige og skriftlige klager på brevet/prosessen. Denne saken tok FAU 
opp med ledelsen på skolen. Skolen ønsker også dette som en fast ordning. Her er vi i 
FAU ikke enige om hva som er best, men at denne prosessen, som var dette året, bør 
evalueres og at kommunikasjonen skole-hjem bør forbedres. Vi henviser til Veileder 
FAU/SU/SMU for kommunale grunnskoler i Nord-Aurdal. 
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 Fau har etterspurt rutinen på hva, hvem og når busselskap/skolen oss foreldre beskjed 
hvis bussen ikke kommer?  Det var noen opplevelser der skolebussen ikke kom og 
foreldrene ikke har fått beskjed. Busselskap lover bedring til oss og skoleledelsen.  

 Fau stilte på SU/SMU møtene. 

 

 

Valg: 

Trinn Navn  

1   

2 Marianne Bjordal Thon Ikke på valg 

3   

4 Tone Kristin Skoglund Ikke på valg 

5   

6 Live Cecilie Grindaker Ikke på valg 

7 Jon Grønbrekk Ikke på valg 

leder Siri Margrethe Hovi Ikke på valg 

Vara1   

Vara 2 Pernille Kvisgaard Storødegård Ikke på valg 

 

 

 

                                                                               Sekretær Marianne Bjordal Thon                                            


