
Referat fra møte i FAU ved Jørstadmoen skole 2.mars 2020.

Tilstede: Hege Karlsen, Ole Turvoll, Lena Dalen for Fatima Ismail, Kjetil Brandsar, Bjørn Karsrud, 
Randi Bull Enger og Monika Holje

SAK 1: Bemanning, sykemelding i 7.kl: ønske om informasjon fra foreldrene i 7.kl: 
• Foreldrene fikk før vinterferien mail av rektor om situasjonen. Kjersti Tangen har kommet 

inn og er med i 2.-og 7.trinn. Øyvind fortsetter ii 7.trinn inntil videre. 

SAK 2: Søknad til Sparebankstiftelsen angående støtte til å gjennomføre opplæring og informasjon
i nettvett:

• Priser er hentet inn, kommer på ca 13.000.
• Søknadsfrist: 15.mai, opplegget vil derfor avholdes i løpet av neste skoleår.
• Barnevakten.no kan kjøre opplegget, og vi booker inn en dyktig mann derfra.
• Forslag: Kjøre opplegget over to dager. Elevene har opplegget i skoletiden, og foreldrene 

får invitasjon til dette ifbm foreldremøte.
• Forslag: at dette gjennomføres for 2.-7.trinn, og at det deles inn i litt mindre grupper, slik at 

det er lettere å skape dialog mellom elevene.
• På forhånd konkretiseres hvilke problemstillinger som er aktuelle for hvert trinn.

SAK 3: Oppfølging av spørreundersøkelse til FAU om inne-og utemiljøet ved skolen:
• Skrivet er sendt ut fra Fylkesmannen i Innlandet, og svarfristen er 16.mars 2020. 

Spørsmålene lyder som følger:
1: Er det forhold ved det fysiske inne-og utemiljøet på skolen dere er særlig bekymret for?
2: Er det enkelt eller vanskelig å klage på dette på skolen?
3: Lar dere være å klage på forhold som angår det fysiske inne-og uteklimaet på skolen?
4: Hvilke erfaringer har dere med at risikoforhold ved det fysiske inne-og utemiljøet følges opp av 
skoleleder/skoleeier?
5: Hvilke erfaringer har dere vdr om skolens ledere aktivt informerer elever/foresatte om 
risikofaktorer i det fysiske inne-og utemiljøet på skolen?

• Spørsmålene ble gått gjennom og drøftet på møtet, og Kjetil forfatter svar på spørsmålene.

SAK 4: Samarbeid med 17.mai-komiteen: Kiosksalg – dialog med Jorekstad:
• Kjetil tar kontakt med ledelsen på Jorekstad for å høre om de kan tenke seg å holde stengt 

denne dagen, siden skolen kommer til å selge både pølser, is og brus. 
• Vi selger ut det som er igjen av varer etter treffkveldene på 17.mai, så slipper dette å bli 

liggende i flere måneder til neste treffkveld når det er nytt skoleår.
• Forslag: Vi deler ikke ut pølser og brus gratis i år. FAU taper noen tusen kroner på dette.
• Forslag: Vi bestiller ikke marsipankake i år, men tar dugnad på kakebaking fra foresatte.
• 17.mai-komiteen har møte 4.mars, og jobber videre med alle forberedelser da.

SAK 5: Hvem kan stille på møte i KFU 31.mars:
• Lena Dalen kan trolig stille. 
• Kjetil sender evt ut påminnelse og saksliste til dette møtet etterhvert.

SAK 6: Merknader til det offisielle 17.mai-programmet:
• Tas opp med 17.mai-komiteen.
• Blir det gudstjeneste?

SAK 7: Neste møte i FAU:
• Mandag 4.mai.



SAKER FRA HEGE:
• Beredskapsplan: 

Beredskapsplan vdr kriser som kan skje i skoletiden: ulykker på skolen, ulykker på skoletur,
ulykker på skoleveien, brann, osv... Beredskapsplanen gås gjennom en gang i året. Det er 
definert hvem som sitter i beredskapsgruppen, og hvilke roller disse har. God klasseledelse
og at elevene tar imot info og instrukser fra lærerne i krisetilfeller, sikrer god beredskap. 

• Sommeravslutning: 
Avholdes onsdag 10.juni for 1.-6.trinn, og onsdag 17.juni for 7.trinn. Det er viktig at dato 
fastsettes tidlig, og at denne ikke forandres. Forslag: Avslutningen holdes på skolen. 
Dersom det blir regn, kan klassene trekke inn i klasserommene sine. Ved fint vær er vi kun 
ute. Alle familier tar med den maten de selv vil spise, drikke og stoler. Underholdning: 
Forslag: Kan denne forenkles ved at man synger 2-3 fellessanger? Og at hovedfokuset er å
kose seg og ha det sosialt i lag? 

• Ekskursjonsplan:
Alle elever får tre ekskursjoner i løpet av årene de er elever på Jørstadmoen. 5.kl er på 
Skogbruksmuseet, 6.kl er på Oslotur og 7.kl har skoletur med overnatting. Forslag fra 
skolen: Kan 4.kl dra på Skogbruksmuseet istedenfor 5.trinn? Alle elevene får tre 
eksursjoner uansett, det er ingen som mister noe. Vdr det faglige innholdet på Osloturen, 
så bør denne være i samsvar med fagfornyelsen(lærerplanen) og planlegges godt fra 
skolens side. Fau støtter turene økonomisk og støtter også lærerne i at de er de som best 
vet hvordan ekskursjonene gjennomføres slik at de får spikret det opplegget de ønsker.

• Retningslinjer vedrørende Corona-viruset: 
Plakater er hengt opp på skolen, og det er ekstra fokus på god håndhygiene.

Ref: Monika Holje

 


