
Referat FAU-møte 1.-7. trinn 14.01.2019 

 

Tilstede:  

Marius Schjelderup-Høye (møteleder) Irene Skoglund, Selma Skoglund, Erik Lynne, Bjørnar Melsås, 

Mona Breisjøberget, Anita Larsen, Tommy Antonsen, Elisabeth Helgeberg, Øystein Hanevik (rektor) 

og Kristin Bergsløkken (referent). 

 

1. Valg av nestleder 

Bjørnar Melsås er valgt. 

  

2. GBUS/FAU på nett 

Tommy informerer om status i arbeidet. GBUS sin nettside skal linkes inn under Grue kommunes 

nettside. Grue Kommune lanserer ny versjon av sin nettside om ikke lenge. Øystein informerer at 

GBUS vil være på nett så snart kommunens side er på plass. Nettsiden vil inneholde all offentlig 

informasjon, referat fra FAU, hva som skjer på GBUS av aktiviteter og info om elevbedrifter. Listen er 

ikke uttømmende.  Mål er å være mer tilgjengelig for folk flest – og enkelt spre informasjon. 

Gruppe på tre jobber spesifikt med innhold/ utforming på skolens side. Det blir ny status på neste 

møte. 

 

3. Drift nytt uteanlegg 

FAU – Årlig rengjøring/etterfylling av anlegget foretas i mai – dugnadsbasert. 

Vaktmestertjeneste i kommunen har hovedtilsyn én gang pr år. Mellomtilsyn hver 3. mnd. 

Lærere/ Ansatte ved GBUS har tilsyn på anlegget én gang per uke. Det skal meldes om eventuelle 

avvik etter dette tilsynet. Det er ikke kommet noen avvik til nå. 

Det mangler fortsatt et skilt med «bruksanvisning» til øvelser. Dette blir satt opp til våren.  

Skøyteis: 

Vanning: Marius kontakter brannsjef Per Ivar Bekk for å avklare muligheter om samarbeid med 

brannvesenet. Dersom nei, gi beskjed til Erik. 

Brøyting: Foreslås av elever/vaktmestertjeneste holder bana fri for snø (daglig drift). Bjørnar sjekker 

med Entrack på Grinder om sponsing til brøyte- og snømåkeutstyr. 

 

4. Utvide til småskoleområde 

Det har kommet opp spørsmål om man burde utvide og få et tilsvarende anlegg på 

barneskoleområdet. Øystein kartlegger behov hos småskole/SFO. 

Det har kommet inn innspill om at man kan anlegge et plante-/utsmykningsområde på området her- 

som igjen kan gi mulighet til prosjekter elevene kan holde på med. Kan FAU hjelpe til med 

finansiering? 



5. Status leke/utstyrshus for småskolen 

Marius informerer om at dette punktet blir tema på neste FAU-møte. Det er tegnet forslag til nytt 

leke/utstyrshus, men det må avgjøres om eksisterende bygningsmasse skal benyttes. 

 

6. Lekser, skolemat og utvidet dag 

Øystein informerer: Svar på undersøkelse sendt ut til husstander samt undersøkelse blant ansatte og 

elever må gjennomgås for å se om dette er noe ansatte og brukere ved GBUS ønsker. Infomøte i 

morgen 15/1-19.  Deretter må det vedtas i kommunestyret og avklares med Hedmark trafikk. Frist for 

dette er i mars. Hvordan opplegget blir, må man sammen finne ut av, men først må det være et 

ønske. 

Etterskrift: Flertallet ønsker en videre utredning. 

 

7. Eventuelt 

7.1 Gjøre skolen bedre på tilgjengelighet 

Råd for likestilling for funksjonshemmede har påpekt at skolen skårer lavt på universell 

utforming/tilgjengelighet. Punkter nevnt er løsning med tilgjengelig inngang til skolen, da inngang 

tilgjengelig for alle er låst, og tilsvarende for heis. Dette er et punkt FAU vil jobbe videre med.  

Øystein gir beskjed til FAU om hvem som sitter i «HMS-gruppa» på skolen for videre arbeid. 

 

7.2 Vannstasjon 

Det bør etableres en (eller flere) dispensere hvor elevene kan fylle opp sine egne drikkeflasker med 

vann fra ren sone. Øystein sjekker om det finnes vannkraner (tilkoblingspunkt) tilgjengelig på skolen. 

   

7.3 Kultur for læring 

FAU etterspør hva det spesifikt gjøres på hvert trinn for å imøtekomme resultatene fra 

undersøkelsen fra høsten 2018.  Det er viktig at det redegjøres for disse tiltakene på foreldremøtene, 

slik at foreldregruppa får informasjon om dette.   

 

8. Neste møte  

25.februar kl. 18:00.  

 

 

(Kirkenær 30.01.19) 

 

  

 


