
REFERAT FAU-MØTE, ONSDAG 1. September 2021, KL. 18:30-20:15  
Sted: Lærerværelse Hammartun 
 

Til stede: Cathrine Strøm (vara 1.kl), Tuva Marie Eiklid (2.kl), Håvard Bakken (4.kl), Lars 
Thorsrud (6.kl), Dag Arne Henriksen (7.kl), Marie Sörensen (8.kl), Camilla Granlien (9.kl), 
Agnes Holland (10.kl), Sverre Fagerberg (avtroppende leder), Mads Furu (rektor) 
 
Fravær: Lene Bjugan (5.kl) 

 
Agenda 

1. Godkjenning av innkalling. 

Godkjent uten bemerkning. 

 

2. Informasjon fra avtroppende FAU-leder, status FAU. 

 

a. Det er foreløpig ikke kommet inn ny FAU-representant på 3. trinn. 

Representant for 1. trinn er Mari Nørstegård Tomren. 

 

b. Hva er FAU? 

For utdypende informasjon om hva FAU er, gå inn på fug.no.  

Bidra til en trygg skole. Bidra til et godt miljø. Sørge for en positiv utvikling for elevene 

på skolen. Opprette og opprettholde kontakt mellom skole og nærmiljø.  

Møtene avholdes hver 1. onsdag i måneden, fra 18:30, med unntak av hvis dette 

havner i en ferie eller på helligdag. Møtedatoer ligger ute på skolens hjemmeside. 

Innkallinger og referater vil også bli lagt ut på skolens hjemmeside, og FAU-

representantene sprer dette på sine respektive kulls facebooksider. 

 

 

3. Informasjon fra rektor. 

Oppstart har godt veldig bra. Selv om det er hektisk.  

Det er 1. gang siden 2018 med så godt som fullt uteområde i skolegården. 

Det merkes på skole-, og klassemiljø at uteområdene er så godt som ferdig. 

Dette skoleåret er det første med eksamen i ny læreplan. I forbindelse med den nye 

lærerplanen er det kjøpt inn mange nye lærebøker, norsk, engelsk og matte på 

barnetrinnene, lærerene på ungdomsskolen er fornøyd med engelskbøkene som er 

fra før, så der har det blitt kjøpt nye samfunnsfagsbøker i stedet. 

Skolen skal ha personalmøte i nærmeste fremtid, hvor de blant annet skal drøfte av 

skrivet fra FAU som ble utarbeidet av foreldremøtegruppen i vår. 

2021 viste gode resultater på nasjonale prøver for Hammartun. 

Læringsmiljøprosjektet fortsetter også i år, og skolen håper at det har hatt en positiv 

effekt som vises på elevundersøkelsen i høst. 

Fritidskortet, som det er sendt ut informasjon om til alle foreldre med barn mellom 6 og 

18 i Lillehammer, er et pilotprosjekt, før evt nasjonal satsing. Bra at Lillehammer er 

med på dette. Lavterskelteamet jobber med å spre informasjon. 

Skolen planlegger at foreldremøter skal gå som normalt, med fysisk oppmøte, men 

mer klassevis enn trinnvis. Både med tanke på 1-meter avstand og råd fra 

foreldremøtegruppen. 

Corona: Grønt nivå. Blanding i skolegård. En ny endring fra i år er endret struktur på 

friminutt, tidligere har det ikke vært pålagt ungdomsskolen å gå ut i friminuttene. Med 

positiv erfaring fra tiden med coronarestriksjoner har skolen bestemt at alle skal være 

ute i friminuttene. 

Mobilfri skole: Skolen har i noen år samlet inn telefonene til elevene på u.skolen og 



lagt dem i et eget mobilskap. Fra og med i høst gjøres dette også nå på mellomtrinnet. 

De ansatte merker en positiv effekt med dette. Et flertall av elevene er ikke enig i dette 

tiltaket. Men dette tenker skolen å fortsette med. De samme reglene, som for mobiler, 

gjelder også for mobilklokker. 

 

4. Valg.  

 

Det velges kasserer, sekretær, nestleder og leder. Samt 2 representanter og 1 vara til 

SMU (SkoleMiljøUtvalg) og SU (SamarbeidsUtvalg), og 1 representant til KFU. 

 

 

Navn e-post Tlf Funksjon Periode 

Mari 

Nørstegård 

Tomren 

(1. trinn) 

mntomren@gmail.com 98257174 

 

FAUmedlem 2021/2022 

2022/2023 

Tuva Marie 

Eiklid 

(2. trinn) 

tuvae@hotmail.com 99273740 FAUmedlem 

SU/SMU 

vararepr. 

 

2020/2021 

2021/2022 

(3. trinn) Velges ny representant (e-

post) 

 FAUmedlem 2021/2022 

2022/2023 

Håvard 

Bakken 

(4.trinn) 

havardbakken@gmail.com 91810269 FAUmedlem 

Ny referent 

2021/2022 

(2022/2023?) 

Lene Marie 

Bjugan  

(5. trinn) 

lenebjugan@hotmail.com 98005652 

 

FAU medlem 2021/2022 

2022/2023 

Lars 

Thorsrud 

(6. trinn) 

lars.thorsrud@yahoo.no 90017539 FAUmedlem 

Ny nestleder & 

SU/SMU repr. 

2020/2021 

2021/2022 

Dag Arne 

Henriksen 

(7. trinn) 

dar-hen@online.no 90766556 FAUmedlem 

varareferent & 

SU/SMU repr. 

2021/2022 

2022/2023 

Marie 

Sörensen 

(8. trinn) 

 Marie.mythen@gmail.com 40040753 FAUmedlem 

KFU-repr. 

2020/2021 

2021/2022 

Camilla 

Granlien (9. 

trinn) 

post@camillagranlien.no 92251280 FAUmedlem  

Ny leder 

2020/2021 

2021/2022 

(2022/2023?) 

Agnes S. 

Holland 

(10. trinn) 

agnessholland@gmail.com 47403434 

 

FAUmedlem 

Ny kasserer  

2020/2021 

2021/2022 

 

 

5. Skolemiljø. 

Uteplassene. Uteområdegruppen kommer med informasjon på neste møte. Om hvor 

de står i planen rundt ungdomsskolens uteområde. 

Klassestørrelsene. Det legges frem et forslag til starten på en diskusjon rundt 

skolestørrelsene og oppussing, behandles i utvalget for oppvekst, i kommunestyret. 

Få barn på årets 1.trinn (32 stk.), det er ikke et synlig mønster på Hammartun med 



færre skolestartere, tror det er en naturlig variasjon. Men det innses at det er uvanlig 

få oppstartere i år. Skolegrenser og forskyving av Vingarelevene til Åretta er til 

behandling, forskyvingen er midlertidig, mulig endring høsten 2022.  

Det er kjent at antall barn i Lillehammer er synkende. Dog en del innflyttere.  

En engasjerende sak i FAU, som kommer til å bli fulgt opp gjennom skoleåret.  

Læringsmiljøprosjektet: Har vært med i et år, skal være med et år til. Det er 2 

veiledere fra prosjektet som følger skolen. De har vært med på planleggingsdagene i 

forkant av skolestart. Med tema om oppstart av skoleåret og tips/veiledning til hvordan 

å få en god start på skoleåret. Dette semester er temaet inkludering. Det planlegges et 

felles prosjekt med hele skolen i en prosjektuke. Skolens ansatte har en positiv følelse 

av prosjektet. Enkelt å måle om det har hatt effekt. Første mulig resultat kommer etter 

elevundersøkelsen høsten 2021. 

 

 

6. Eventuelt. 

Til informasjon: Et lignende tilbud som sommerskoletilbudet, vil komme i høstferien.  

 

Neste møte blir onsdag 6. oktober. I utgangspunktet blir det fysisk oppmøte på Hammartun 

 

 

Referent: Sverre Fagerberg 


