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Sak 1: Gjennomgang av elevundersøkelsen 2019/2020
Rektor gjennomgikk resultatene fra elevundersøkelsen. Undersøkelsen viser gjennomgående
gode resultater.
Mulige satsingsområder:
- Opprettholde de gode resultatene
- Forbedringsarbeid knyttet til områdene motivasjon, mestring og faglig utfordring.
Opplevelsen er at det er et meget godt læringsmiljø på skolen.
Møtet var enige om at det er viktig med et godt hjem-skole-samarbeid.
Sak 2: Nytt fra Elevrådet, FAU og politisk representant
Elevrådet:
- Elevrådet ønsker å reparere rampe
o Det antas at rampa er bygdeutvalget sin. FAU tar saken videre.
- Elevrådet ønsker leker og utstyr til utelek:
o Skolen sjekker muligheter for innkjøp av mer utsyr.
o Det ble anbefalt å sende ønskeliste til FAU.
o Muligheten for et spleiselag mellom FAU og skolen ble drøftet.
- Det er tatt opp at det er noe stygg språkbruk på skolen:
o Det er planer om at elevrådet skal drøfte situasjonen i klassene med tanke på
en enighet om hvordan det skal være på skolen.
o Det ble reist spørsmål om foreldrene også kan involveres f.eks. gjennom en
Transpondermelding.
FAU:
- Det er arrangert nyttårsfest. Bra oppmøte og høflige barn.
- Åsen skole er 125 år i år. Arrangement tas videre til drøfting i FAU.
- FAU jobber videre med sak om utredning av skolestrukturen i norsdre Ringsaker.
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Politisk representant:
- Det ble informert om at budsjettet er ferdig.
- Det har ikke enda kommet inn noen saker til politisk behandling vedrørende
utredning av skolestrukturen.
o Det ble anbefalt at FAU engasjerer seg i saken og skaffer til veie gode
argumenter for sitt syn.
o Det ble videre påpekt at det er viktig at foreldrene deltar i debatten, ikke bare
besteforeldre.
o Videre ble det drøftet muligheter for at FAU-ene på småskolene forener seg i
skolestrukturdebatten.
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