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Sak Diskusjon/Konklusjon Ansvar 
Sak 12 

2020/2021 
Leksefri skole vs. Leksebevisst skole 

Rektor Tommy Seigerud presenterte et forslag til ny 

organisering av skolehverdagen for skoleåret 2021/2022. 

Ønsket var en mer leksebevisst skole. Blant argumentene var 

at de ansatte skulle få mer tid sammen til planlegging og 

utvikling. 

 

Leksebevisst skole = mål om læring, med kortere 

skoledager ønsker vi å gjeninnføre noe hjemmearbeid på 

hvert trinn. 

 

Forslag til ny timeplan: 

1.-4. trinn og 5.-7. trinn:               8.-10. trinn: 
Mandag: 08.30 – 14.00                 08.30 – 14.30 

Tirsdag:  08.30 – 13.00                 08.30 – 14.00 

Onsdag:  08.30 – 13.00                 08.30 – 14.00 

Torsdag: 08.30 – 14.00                 08.30 – 14.00 

Fredag:   08.30 – 14.00                 08.30 – 14.00 

 

Rektor ønsket en tilbakemelding på dette innen 1. mars. 

Grunnet at skoleskyssordningen måtte ha en tilbakemelding 

for skoleåret 2021/2022 innen denne datoen. FAU 

konkluderte med at dette var en altfor kort frist, uten at 

foreldre er involvert. Vi har ikke sett noen rapport om 

hvordan leksefri skole har slått ut? I tillegg var dette en stor 

prosess før det ble innført. Kan vi skrinlegge dette allerede? 

FAU ønsker mer fakta/evaluering før prosjektet konkluderes. 

Ønsket også at foreldrene skulle få innsyn i saken, før vi kan 

gi en tilbakemelding. Dermed må vi avvente til etter 

klassemøtene er gjennomført. 

 

Foreldrene får innkallelse, og møtene blir arrangert på 

følgende datoer: 

1. trinn: 17. mars 

2. trinn: 18. mars 

3. trinn: 24. mars 

4. trinn: 25. mars 

5. trinn: 6. april 

6. trinn: 7. april 

Rektor 



7. trinn: 15. april 

8. trinn: 8. april 

9. trinn: 14. april 

10. trinn: 11. februar 

 

I tillegg vil innholdet i foreldremøtene være: 

- Informasjon om arbeidet sammen med 

Oppfølgingsordningen. Forankring i KS-vedtaket fra 

11.01.21. 

- Litt oppsummering fra foreldrenes svar på T3 – 

spørreundersøkelse høsten 2020. 

- Trinnkontaktene og kontaktlærerne samarbeider om 

innholdet i møtene. Slik at disse blir interessante og 

inkluderende møter. 

- Foreldrene ønsker at lærerne snakker om fagene, og om 

utvikling og læring. 

 

Rektor deltar på møtene på samtlige trinn. 

 

Sak 13 

2020/2021 
Utegruppe 
Innen neste møte skal FAU-representanten for hvert trinn 

presentere en person som går inn i Utegruppa på skolen. 

Vedkommende skal bistå i en gruppe som skal være delaktig 

i islegging, og annet lett vedlikehold rundt skolen. 

Ønsker: Navn, telefonnummer og e-post. 

Alle 

 

Sak 14 

2020/2021 
17. mai komité 

Blir det noen 17. maifeiring i år? 

9. trinn har ansvaret. Hanne Rolsdorph satt i komitéen i fjor. 

Ble aldri gjennomført grunnet covid-19. Hanne tar kontakt 

med årets 9. trinnforeldre og videreformidler informasjon. 

Kommer med en tilbakemelding på neste møte. 

Hanne 

R. 

Sak 15 

2020/2021 
FAU-vedtekter 
Det ble vedtatt på forrige FAU-årsmøte at vedtektene skulle 

gjennomgås og evalueres. Dermed må samtlige FAU-

medlemmer lese gjennom disse før neste møte. Disse vil da 

bli gjennomgått med tanke på endringer foran årsmøtet. 

Dere finner de på FAU sine sider på 

https://www.grue.kommune.no/article45964-21163.html 

Ingeborg sjekker med tidligere leder Marius, om han har 

disse i word-dokument for enklere redigering. 

Alle 

Ingeborg 

S.H. 

Sak 16 

2020/2021 
Eventuelt 
Daniel sjekker med rektor, eventuelt Hedmark IKT, 

angående sikkerheten på læringsbrettene, etter henvendelse 

og bekymring fra foreldre. 

 

Det har kommet ønsker fra flere trinn om mer uteleker. 

FAU-representantene formidler til sine trinn, der de kommer 

med en enkel søknad til FAU om hva de ønsker.  

 

 

Daniel 

 

 

 

Alle 

 

Neste møte: Mars 2020 – nærmere innkalling kommer.  

https://www.grue.kommune.no/article45964-21163.html


Referent: Daniel Kulblik  

 


