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Innkalling til FAU 
 

Sak 1: Rektor informerer om skolen  

- Granstangen leser et viktig prosjekt for alle elever. Målet er å forbedre undervisningen 

slik at elevene presterer bedre i alle fag. Prosjektet går over tre år, og første fase er 

kompetanseheving i personalet. Fase 2 starter etter jul, januar 2022.  

- Koronapandemien har preget skolen også i oppstart, men med god vaksineringsgrad 

blant elevene er det stadig mindre smitte. Redusert TISK gjør det også mindre 

inngripende i skolehverdagen når elever blir smittet.  

- Skolen gjennomfører nasjonale prøver og elevundersøkelsen som tidligere år. 

Elevundersøkelsen gjennomføres i november 2021.  

- Granstangen skaper er et utvidet valgfagstilbud med fokus på praktiske og 

arbeidsrettede aktiviteter, og elevbedrift. Granstangen records, Granstangen cuts and 

beauty, arbeidstrening i butikker og e-sport er foreløpig de valgfagene som går innunder 

valgfaget "Produksjon av varer og tjenester".  

- Granstangen bryr seg er det prosjektet som det miljørettede arbeidet på Granstangen er 

innunder. Meråpen skole på ettermiddager og i ferier er en del av prosjektet.   

 

Sak 2: Valg av FAU-styre for skoleåret.  

             Besluttet utsatt til neste møte pga. lavt oppmøte.  
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Til: FAU-representanter 

Fra: Granstangen skole 

Saksbeh: Christina Solheim 

Telefon: 92282784 

Dato: 

Vår ref.: 

13.10.2021 

21/298531 

 



 

 

Sak 3: Valg av FAU-leder for skoleåret. 

             Besluttet utsatt til neste møte pga. lavt oppmøte. 

 

Sak 4: Valg av driftsstyreleder fra 01.01.2022.  

             Besluttet utsatt til neste møte pga. lavt oppmøte. 

 

Sak 5: Eventuelt.  

- Informasjon om norsk- og datakurs på skolen i regi av MIR, og i samarbeid med skolen. 

Kurset er informert om via sms til alle foresatte, i tillegg til på nettsida.  

- Nytt FAU-møte settes til 27.oktober, pga. lavt oppmøte. Forslag til fast FAU-møte på 

Granstangen: Den siste onsdagen hver måned.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


