
Foreldrerådsmøte NABS                                                            Fagernes 17. oktober 2018 
 

 

• Konstituering av FAU. 

Rune infomerer om at han kan stille på Fau møterom det er nødvendig. 

 

• Valg av SU representant, Samarbeidsutvalget representant og PALS team. Dette ser vi 

nærmere på på neste FAU møte. 

 

• Rune informerer litt om Fug.no 

 

• Litt om SU: Skolemiljø utvalget og her skal det sitte minst 2 personer fra FAU. I tillegg til 

rektor, en lærer representant og en elev representant. Su går igjennom budsjettet. Nasjonale 

prøve resultater, elevundersøkelser. Noe av det som er tatt opp i år er uteområde (dette vil 

komme opp igjen i år), og kommundelplanen. 

 

• Litt om PALS: Et PALs team jobber for å et inkluderende skolemiljø. Skolen ønsker foreldre 

inn i PALS. 

 

• Utkast til prosjektplan – dette er en stor plan med 3 deler. 

Byggetrinn 1 2019 – Et godt uteområde 

Byggetrinn 2 – Utvikle en forbindelse mellom barnehage – barneskole -ungdomsskole. Skape 

en helhet og en fin flyt. 

Totalt budsjett på trinn 1 og 2 er ca 12 millioner. 

Byggtrinn 3 – Lengre frem i tid >  0-100. Knytte VLMS tettere skolen. Hvordan skape et 

oppvekstmiljø som er mer spennende for flere. Bruke områder som Blåbærmyra og parken osv. 

 

 

• Oppstart skoleåret 2018/2019 
iPad og data til alle elever – veldig spennende, flere muligheter. Brukt mye tid til å få 1-4 trinn 

opp å gå på iPad. Skolen bruker mye Showbie og har positive erfaringer med det. 

Når det gjelder filter på data. Dette jobber IKT valdres med. De filtrerer mye ut. Men foreldre 

må også være på banen og følge med -nettvett! 

 

5-7 trinn. Her brukes Onenote. Husk at all lagring må skje i SKY i tilfelle et krasj. 

 

IKT – alle elevene har ukeplan liggende inne på iPad/pc. Ukeplanen skal ikke sendes ut i 

papirform lenger, etter planen så slutter skolen helt med papirform etter jul. Dette for å spare inn 

på kostander. 

 

• Skaperkraft Valdres 

Det er kulturskolerektorene som har satt i gang dette prosjektet. Hva skal vi drive med i Valdres 

for å holde følge med resten av verden. Det oppmuntres til å gå inn påskaperkraftvaldres.no for 

å se litt på dette. 

 

I den nye lærerplanen vil det bli mer programmering i matte, naturfag og kunst og håndverk. 

 

 

• Hjemmesiden nord-aurdal.kommune.no har samlet barnehage, barneskole,  ungdomsskole og 

videregående skole. Her legges det fortløpende ut nyhetssaker. Dette kan være veldig interessant 

å gå inn å se på. 

 



NABS har en egen side her med liste over ansatte. Det vil komme litt mer her etterhvert. 

 

 

• Fylkesmannen i Oppland (har en egen nettside) har et mobbeombud. 
I høst vil det komme en elevundersøkelse angående skolemiljø. Denne vil være for 3 trinn og 

opp. Denne heter Spekter og er en undersøkelse som fylkesmannen har anbefalt. Dette er ikke 

en anonym undersøkelse. Undersøkelsen går ut på trivsel, vennskap, samspill osv. Den er ment 

for å avsløre skjult mobbing. PP tjenesten er her med for å avdekke. 

 

 
• FAU  skoleåret 2018 – 2019. 

 
FAU satt igjen etter møte og hadde et eget kort møte. 

 

FAU består av: 

 

Trinn Navn  

1 Camilla Rosendal  

2 Marianne Bjordal Thon (sekretær)  

3 Kristoffer Magnus Tessem  

4 Tone Kristin Skoglund  

5 Jostein Enger  

6 Live Cecilie Grindaker  

7 Jon Grønbekk  

Leder Siri Magrethe Hovi  

Vara 1 Ingeborg Jordheim Brenna  

Vara 2 Pernille Kvisgaard Storødegård  

 

FAU skal holde møter den første onsdagen i måneden kl 19.30. 

Legg inn nye FAU medlemmer på facebook siden vår, og fjern gamle medlemmer. 

 

FAU sin epostadresse er: nabs.fau@gmail.com  

Neste møte blir 14. november kl 19.30 på NABS. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Sekretær: Marianne B Thon 
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