
FAU – referat 15.11.2022  
Til stede:  

Frode Gjengaar rektor  

Oda Brenden Garten (1. klasse) 

Joar Prins Andøl (1. klasse) 

Øyvind Uhlving (2. klasse)  

Beate Hansen (3. klasse) 

Lena Veronica Røe (4. klasse) 

Tina Willmann (4. klasse)  

Hanne Mette Romundstad (5. klasse) 

Reidun Brostrøm Hestnes (6. klasse)  

Erik Solheim (7. klasse) 

 

1. Svømming for 6. klasse 

Orklandbadet sier de har dårlig kapasitet og de må prioritere 2., 3. og 4. klasse. Årsaken er at 
svømmehallen i Meldal er stengt pr. nå og elever fra Meldal nå også må ha svømmeundervisning i 
Orklandbadet. Det er blitt tenkt på ulike løsninger for at alle klasser skal få svømmeundervisning, 
men det er Orklandbadet som avgjør fordelinga av svømmetid. De har delt likt antall timer til hver 
skole, og skolen har fått beskjed om at de ikke kan fordele på klasser slik de selv ønsker.  

Joar undersøker dette nærmere om det er mulig at skolen kan fordele svømmetiden fritt, eller om 
det er kommunen eller Orklandbadet som skal bestemme dette.  

 

2. Avvikshåndtering på skolen 

Rektor sier at skolen tidligere ikke har vært så flink til å melde avvik når det er oppstått noe. Etter 
april i år er ansatte blitt bedre til å melde og de har hatt fokus på å melde ved avvik. Ulikt hva som 
blir meldt. Eks. er vold – elever mellom/elev mot lærer, bruk av egen mobil hos ansatte, ventilasjon 
og renhold. Det har vært en økning på melding av avvik på vold etter april. Lærerne har fått kurs 
gjennom bedriftshelsetjenesten for å håndtere volspeisoder og ikke minst hvordan avverge at det går 
så langt. Rektor sier at han opplever at det er blitt mer en vane for ansatte å melde avvik, og at det 
har handlet om å komme inn i en rutine. Ting blir også varslet fra om uten å melde avvik, sånn som 
f.eks. inneklima. Lufta er blitt målt flere ganger av vaktmester som måler CO2. Lufta i seg selv er ikke 
ille, men lufta er varm når sola står på og klasserommene er fulle. Det er godt nok dokumentert at 
kvaliteten på CO2 er dårlig på skolen.  

FAU stiller spørsmål ved om vaktmesterens utstyr er godt nok for å måle lufta? Skal man stille krav til 
måling fra en ekstern bedrift? Koble på bedriftshelsetjenesten?  

FAU ønsker en langtidsmåling fra ekstern aktør.   

FAU - referat 15.11.2022

Til stede:

Frode Gjengaar rektor

Oda Brenden Garten (1. klasse)

Joar Prins Andøl (1. klasse)

Øyvind Uhlving (2. klasse)

Beate Hansen (3. klasse)

Lena Veronica Røe (4. klasse)

Tina Willmann (4. klasse)

Hanne Mette Romundstad (5. klasse)

Reidun Brostrøm Hestnes (6. klasse)

Erik Solheim (7. klasse)

l. Svømming for 6. klasse

Orklandbadet sier de har dårlig kapasitet og de må prioritere 2., 3. og 4. klasse. Årsaken er at
svømmehallen i Meldal er stengt pr. nå og elever fra Meldal nå også må ha svømmeundervisning i
Orklandbadet. Det er blitt tenkt på ulike løsninger for at alle klasser skal få svømmeundervisning,
men det er Orklandbadet som avgjør fordelinga av svømmetid. De har delt likt antall timer ti l hver
skole, og skolen har fått beskjed om at de ikke kan fordele på klasser slik de selv ønsker.

Joar undersøker dette nærmere om det er mulig at skolen kan fordele svømmetiden fritt, eller om
det er kommunen eller Orklandbadet som skal bestemme dette.

2. Avvikshåndtering på skolen

Rektor sier at skolen tidligere ikke har vært så flink ti l å melde avvik når det er oppstått noe. Etter
april i år er ansatte blitt bedre ti l å melde og de har hatt fokus på å melde ved avvik. Ulikt hva som
blir meldt. Eks. er vold - elever mellom/elev mot lærer, bruk av egen mobil hos ansatte, ventilasjon
og renhold. Det har vært en økning på melding av avvik på vold etter april. Lærerne har fått kurs
gjennom bedriftshelsetjenesten for å håndtere volspeisoder og ikke minst hvordan avverge at det går
så langt. Rektor sier at han opplever at det er blitt mer en vane for ansatte å melde avvik, og at det
har handlet om å komme inn i en rutine. Ting blir også varslet fra om uten å melde avvik, sånn som
f.eks. inneklima. Lufta er blitt målt flere ganger av vaktmester som måler CO2. Lufta i seg selv er ikke
ille, men lufta er varm når sola står på og klasserommene er fulle. Det er godt nok dokumentert at
kvaliteten på CO2 er dårlig på skolen.

FAU stiller spørsmål ved om vaktmesterens utstyr er godt nok for å måle lufta? Skal man stille krav ti l
måling fra en ekstern bedrift? Koble på bedriftshelsetjenesten?

FAU ønsker en langtidsmåling fra ekstern aktør.



Rektor sier at AMU og SU gjennomgår avvikene som er meldt. 

 

3. Byggevirksomhet reduserer skolegården størrelse 

Byggingen påvirker barna fordi de har mindre plass å være på, noe som fører til mer uro, tettere på 
hverandre og det blir mer fysisk mellom barna. Inngangen til skolen blir mer farlig med kun inngang 
ved hovedvei og baksiden av skolen, hvor det er mye trafikk spesielt ved skolestart. Mulighet å gå bak 
ungdomsskolen. Rektor har kjempet for at det skal være en trase mellom småtrinn og mellomtrinn.  

Øyvind/FAU tar kontakt med entreprenør for å få informasjon om de ulike fasene i byggetrinnene. 
Mulighet for FAU å få en befaring sammen med byggeleder? Er det tatt en risikovurdering? Ønskelig 
å se på muligheten for en trygg trase til skolen.  

 

4. Svømmehall-prosjektet  

FAU stiller spørsmål ved fremdriftsplanen. Politikerne skal behandle saken i budsjettmøte den 21. 
desember. Skal FAU være representert i dette møte? FAU legger ut informasjon om 
kommunestyremøte den 21. desember og oppfordre foreldre til å møte opp.  

 

5. Ikke tilfredsstillende engelsk-undervisning 

Det er blitt meldt fra om «en del feil i engelskfaget» og foreldre har opplevd at oversettelser er blitt 
feil. Rektor har ikke fått forberedt seg på denne saken så ikke fått etter gått læreverket.  

Ved tilfeller man oppdager feil i læreverket er det ønskelig at det blir meldt fra til skolen slik at man 
kan se på det og skolen ev. kan melde fra om endringer som må gjøres.   

 

6. Refleksaksjon 

Ønskelig at alle bidrar til innsamling av reflekser. Er igjen noe fra i fjor, men trenger flere.  

Dato for årets aksjon 29.11.22 kl. 7:55 – 8:30. Reidun spør «innstas for andre» om de har mulighet til 
å delta. Espen sjekker om politiet også kan være til stede.  

Det oppfordres at lærerne forlenger aksjonen med å vise film om trafikksikkerhet og bruk av refleks i 
klasserommene samme dag.  

 

7. Ev.  

Rektor informere om at trafikkutvalget har snakket med entreprenør ved byggeprosjekt i Moan og 
blitt enige om at anleggsmaskiner ikke skal rygge i tiden elevene går til og fra skolen.  

Det skal være samarbeidsutvalg-møte i starten av desember. Kom gjerne med innspill på ting du 
mener FAU ønsker å ta opp der.  

 

 

Rektor sier at AMU og SU gjennomgår avvikene som er meldt.

3. Byggevirksomhet reduserer skolegården størrelse

Byggingen påvirker barna fordi de har mindre plass å være på, noe som fører ti l mer uro, tettere på
hverandre og det blir mer fysisk mellom barna. Inngangen ti l skolen blir mer farlig med kun inngang
ved hovedvei og baksiden av skolen, hvor det er mye trafikk spesielt ved skolestart. Mulighet å gå bak
ungdomsskolen. Rektor har kjempet for at det skal være en trase mellom småtrinn og mellomtrinn.

Øyvind/FAU tar kontakt med entreprenør for å få informasjon om de ulike fasene i byggetrinnene.
Mulighet for FAU å få en befaring sammen med byggeleder? Er det tatt en risikovurdering? Ønskelig
å se på muligheten for en trygg trase ti l skolen.

4. Svømmehall-prosjektet

FAU stiller spørsmål ved fremdriftsplanen. Politikerne skal behandle saken i budsjettmøte den 21.
desember. Skal FAU være representert i dette møte? FAU legger ut informasjon om
kommunestyremøte den 21. desember og oppfordre foreldre ti l å møte opp.

5. Ikke tilfredsstillende engelsk-undervisning

Det er blitt meldt fra om «en del feil i engelskfaget» og foreldre har opplevd at oversettelser er blitt
feil. Rektor har ikke fått forberedt seg på denne saken så ikke fått etter gått læreverket.

Ved tilfeller man oppdager feil i læreverket er det ønskelig at det blir meldt fra ti l skolen slik at man
kan se på det og skolen ev. kan melde fra om endringer som må gjøres.

6. Refleksaksjon

Ønskelig at alle bidrar t i l innsamling av reflekser. Er igjen noe fra i fjor, men trenger flere.

Dato for årets aksjon 29.11.22 kl. 7:55 - 8:30. Reidun spør «innstas for andre» om de har mulighet t i l
å delta. Espen sjekker om politiet også kan være ti l stede.

Det oppfordres at lærerne forlenger aksjonen med å vise film om trafikksikkerhet og bruk av refleks i
klasserommene samme dag.

7. Ev.

Rektor informere om at trafikkutvalget har snakket med entreprenør ved byggeprosjekt i Moan og
blitt enige om at anleggsmaskiner ikke skal rygge i tiden elevene går ti l og fra skolen.

Det skal være samarbeidsutvalg-møte i starten av desember. Kom gjerne med innspill på ting du
mener FAU ønsker å ta opp der.


