
REFERAT FAU-MØTE 
Tid: Onsdag 25.11.2020. kl. 19.30-21.30 

Sted: På Teams 

Med på møtet: Jannicke Walle Hjørungdal, Laila Owren, Evelyn Steineide Håvik, Sofie 
Taraldsen (elev), Simen Melbø Sunde (elev), Magnus Leksås Tofthagen (elev), Niklas Kvaale 
(elev), Einar Amsrud, Berit Melbø, Steinar Grue, Tina Hauer Hansen, Caroline Bræin Klette, 
Kirsti Jacobsen.  

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

Utsatt fra forrige møte: 

Sak 31/20 Dialog med elevrådet 

Kort presentasjon av elevrådet: 

Kontaktlærer for elevrådet, Evelyn 

Simen (5A) – representant for 5. trinn  

Sofie (7A) – representant for 7. trinn 

Niklas (7B) – elevrådsleder 

Magnus (7C) – nestleder i elevrådet 

Litt om hva elevene og elevrådet er opptatt av: 

Sofie melder at elevene er opptatt av et godt skole - og klasse miljø. 

De jobber med digitale hilsener til alle elevene, og har laget en digital adventskalender. 

Simen melder at elevene er opptatt av miljøet på skolen. Vaktmester skal ikke hogge ned 
trærne, kun de som er gamle. Alle skal plukke opp søppel etter seg og gjenglemte klær skal 
tas med hjem. De er usikre på hva som skal gjøres med gjenglemte klær som henger ute, 
spesielt det som henger nede ved fotballbanen. 

En oppfordring til alle foreldre - ta en tur inn på skolen og se gjennom gjenglemte klær og 
hente det som er deres! 



Magnus melder at elevene ønsker å bruke Hjerterommet mer til tross for covid – 19. De har 
forslag om at Hjerterommet kan brukes til visninger i klassen, for eksempel i matte, og 
brukes til kantine. Nå brukes deler av Hjerterommet til utstilling fra blant annet 5. trinn.  

Niklas melder om engasjement i forbindelse med sykkelhærverk. Skolen ser at det fortsatt er 
noen tilfellet til tross for at politiet har vært på besøk og snakket med elevene på 
mellomtrinnet. Elevene engasjerer seg og viser at de bryr seg og tar det på alvor.  

Evelyn informerer om at det er 13 stykker i elevrådet. Det er en aktiv gjeng. Møte avholdes 1 
gang i måneden.  

Det er spørsmål fra foreldrene om saker følges opp fra året før. Noen saker følges opp, 
samtidig som det kommer nye saker opp ettersom hva elevgruppa er opptatt av. Det blir 
etterspurt saken fra i fjor om leksefri skole. Denne saken har ikke vært tatt opp igjen i år. 
Dette skyldes nok at engasjementet ikke er like stor i år som i fjor rundt dette. 

Info fra rektor 

Overgangen til nytt år og ny økonomi 

Hele kommunen har behov for å gjøre et økonomisk nedtak. Skoleledelsen sammen med de 
ansatte på skolen, har jobbet for å synliggjøre et stort økonomisk kutt. Med et så stort kutt 
som de først ble forespeilet, ville ikke skolen klart å opprettholde det som de er lovpålagt i 
forhold til bemanning og tilpasset opplæring.  

Noe av det som vil bli rammet gjennom økonomiske innstramminger er leirskoletur på 
ungdomsskolen. Turen vil legges til et sted lokalt. Det kuttes i ledelsen på to skolen, Nordre 
Ål skole er en av skolene. ½ stilling til ledelse vil bli tatt bort på Nordre Ål og 1 stilling i 
ledelsen på Hammartun skole. Kuttene som gjøres skal ikke tas fra undervisning – stillinger.  

Nordre Ål skole har hatt en elevøkning på 45 elever denne høsten. Skolen vil få et økonomisk 
tilskudd for disse elevene på neste års budsjett, noe som vil medføre at småskoletrinnet vil 
bli styrket på nyåret. Lærenormen sier noe om hvor mange elever det kan være per lærer. 
Skolen holder normen på mellomtrinnet, men har vært litt under på småtrinnet.  

Det ar vært en krevende høst i forhold til fravær og vikarer, noe som gjelder alle skolene i 
kommunen. Skolene har behov for alle ressurser de har, det er få muligheter til innsparinger 
i undervisningen. 

Skolene får tildeling i forhold til elevressurs en gang i året, uavhengig av spesialpedagogisk 
støtte eller språkstøtte.  Alle ressursene deles ut og skolen skal selv fordele de der behovet 
er.  

Spesialpedagogisk opplæring har liten effekt og målet må være styrking i klassene/på 
trinnene. Det blir mindre og mindre ressurser i grunnbemanningen.  

Covid - 19 



Siden forrige møte har skolen åpnet opp for at trinnene kan være mer sammen. Dette har 
gitt skolen mer fleksibilitet og det har vært nyttig da fraværet blant lærerne har vært høyt. 
Elevene får også mulighet til å treffes på tvers av klassene.  

Skolen har beredskapsplaner for hva de skal gjøre ved en eventuell nedstengning, både i 
forhold til undervisning og i forhold til utsatte og sårbare barn. 

Forrige uke hadde 6. trinn to dager med hjemmeundervisning. Dette gjaldt ikke i forhold til 
noen smittesituasjon, men et høyt fravær hos lærerne. Terskelen for å være hjemme er lav i 
disse dager. Etter samtale med skolesjefen ble det vurdert at det beste for elevene ville være 
hjemmeundervisning den aktuelle dagen og dagen etter. Beskjeden ble sendt ut på Visma. 
Det er gitt tips fra foreldre på trinnet om at det kan være lurt å sette på lyd på varslingene på 
Visma. Elever som ikke fikk med seg beskjeden om hjemmeundervisning, ble møtt av lærere 
på skolen. Dette kan i ettertid også informeres om i samme Visma - melding. Det ble vist 
forståelse for avgjørelsen.  

FAU sitt satsningsområde 

Et av satsingsområdet for FAU er sosiale medier. På 7. trinn er det blitt tatt opp språkbruk i 
forhold til bruk av sosiale medier. Det planlegges et samarbeidsmøte mellom foreldre på 7. 
trinn og politiet angående sosiale medier og språkbruk. 

Tidlig avslutning før jul 

Beslutningen om tidligere avslutning før jul, ble tatt i kommunen og gjelder for alle skolene i 
kommunen. Først var dette tenkt som et smitteverntiltak, noe som har blitt omdiskutert. Det 
er ikke forankret hos kommuneoverlegen at det er et smitteverntiltak. Siden høsten har vært 
ekstra utfordrende og krevende, kunne det være en god løsning med litt lengere juleferie for 
både elever og lærere akkurat denne julen. SFO gir heldagstilbud de to aktuelle dagene. 4. 
januar og 29. januar blir vanlige skoledager, to dager som opprinnelig skulle være fridager 
for elevene. Det totalt antall skoledager i løpet av året blir ivaretatt. Skolesjefen har 
handlingsrom til å flytte på skoledager etter at det har blitt tatt opp i medbestemmelse og 
endringen blir gjort i rimelig tid.  

Foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen er oppe og går. Den lukkes til jul. Laila tar en gjennomgang av denne 
på nyåret. 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

36/20 Planlegging av juleavslutning 

Utgår da det ikke blir juleavslutning pga. Covid - 19 

37/20 Bruktmarked 

Utgår da det ikke blir arrangert pga. Covid - 19 



38/20 Oppsummering av foreldremøter (desembermøtet) 

5.trinn – ingen spesielle saker ble tatt opp. Et vanlig og bra foreldremøte. Kanskje litt lite 
oppmøte. 

6. trinn – mye av undervisningen går med til vasking. Dette er en utfordring for lærerne. 
Avstandene er vanskelig å overholde, lærerne får det til på skolen, men på fritiden er det 
vanskelig å huske på for elevene. 

2. trinn – bra foreldremøte, godt oppmøte. Trinnkoordinator ga mye informasjon og 
informasjon fra læreren, ikke så mye involvering fra foreldrene. 

3. trinn – Grei informasjon fra trinnkoordinator og lærer. Foreldremøte er et fint treffpunkt 
for foreldre.  

1. trinn – God informasjon og grei gjennomføring. 

Lærerne var litt bekymra for smittevern. Generelt bra.  

Laila tar med seg at foreldrene kan bli mer involvert.  

39/20 Gjennomgang av første halvår, erfaringer og refleksjon (desembermøtet) 

Mye av det vi har jobbet med normalt sett, sosiale arrangementer for foreldre og barn, har vi 
ikke kunnet gjennomføre på grunn av covid 19.  

FAU kan bli flinkere til å avslutte saker, bli ferdig med saker som er i gang, referer til 
hengebru og klatrevegg.  

I samarbeid mellom Jannicke, Laila og Caroline blir det ikke møte i desember.  

Nye saker 

Ikke noe innmeldt 

Pågående saker 

Status Skogen med det rare i 

Hengebru – dette blir tatt opp igjen til våren. Blir det for krevende å få opp brua nede i 
skogen, kan det være en mulighet en annen plass på skolen. Vi tar det opp igjen på neste 
møte.  

Uglene er på plass! 

Status Klatreveggen 



Veggen er oppe, men grepene er ikke skrudd opp. Caroline sjekker ut om grepene er bestilt 
eller må bestilles. Veggen vil bli malt med et fint motiv av Sunniva (jobber ved skolen), dette 
må skje før takene skrues opp. Laila er i dialog med Sunniva og de vil få med elevene til å si 
noe om hvilke motiv som kan være aktuelt. 

Eventuelt 

Referat fra KFU 

Mulig referatet fra dette møtet kan legges direkte ved idette referatet, sjekkes ut. 

Sak fra 3.trinn 

På trinnet praktiserer det en ordning stjerne og strek i forhold til adferd. Dette er et lærer 
initiativ. Usikker på om dette gjelder i forhold til enkeltelever eller hele klassen. Einar sjekker 
ut saken nærmere med lærere på trinnet. Spørsmålet var om dette var en grei praksis og om 
det er noe skolen bruker som en felles strategi.  

Det er praksis med stjerner ved arbeidsro i klassen på 2.trinn. Her er det tenkt som en positiv 
forsterker. 

Et slikt belønningssystem er ingen felles strategi ved skolen.  

Leirskole 

Det kom opp spørsmål i forhold til presisering gjeldene innmeldt sak på forrige møte.  

Det kan ikke faktureres til foreldrene i forbindelse med innsamling til leirskole. Det er opp til 
foreldregruppa hvordan pengene skal samles inn.  

Forlag til måter å samle inn penger til leirskole på: 

✓ Digitale lodd 
✓ Spleis 
✓ Kakesalg – anbefales, kakene er gode! 

Det ble enighet mellom FAU Ekrom og FAU Kringsjå ved sammenslåing om at leirskolen på 
Fagerhøi skulle videreføres. Det vil også bli tatt opp i FAU årlig om ordningen skal 
videreføres.  

 

Referent Hanne Carlsson 12/12-20 


