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Refat Fau Åretta 20.10.2021 

Sted: Møterom Åretta ungdomsskole 

Tilstede: Inge Hermanrud, Anders Waldemar Olsen, Vegard Brude Wærås, Nina 

Flugsrud, Kristin Prestrud , Line Ingrid Winje, Eli Gravbrøt Moldal, Sandra 

Kanstad, Elin Antonsen og Trine Skjellerudsveen 

Møteleder og referent: Elin Antonsen  

1. Kort presentasjon rundt bordet 

 

2. Informasjon rektor om høstens oppstart, ledelsens forventninger til 

FAU og dialog rund aktuelle saker 

- Personalkabalen ser ut til å gå greit og en bra oppstart høsten 2021 

- I høst har skolen arrangert 1 uke med tema folkehelse og livsmestring på 

tvers av alle trinn. Gode tilbakemeldinger fra ansatte og elever. Favner 

også om læreplanmål etter fagfornyelsen.  

- Leirskole ved Kamp Sjusjøen skal evalueres av ansatte og elever nå. FAU 

har en del spørsmål rundt kommunens endringer av leirskolebudsjett og 

prioriteringer. Alle ungdomsskolene får samme tilbudet. FAU kunne 

ideelt sett ønsket en leirskole tilknyttet kysten for innlandselevene. FAU 

ønsker at tidspunktet for leirskolen kjøres i august/september for å få 

best mulig værforhold/temperatur med hensyn til behov for utstyr og 

aktiviteter. Ungdom som trenger det får låne soveposer og liggeunderlag 

og utstyr på BUA. 

- Flere 9A saker i år, en eller flere elever som ikke har det trygt og godt på 

skolen. Skolen skal lage en aktivitetsplan og jobber aktivt med sakene. 

- Håndfull med elever på 8.trinn og 10.trinn. som er urolige og som skaper 

støy. Skolen har kontroll gjennom inspeksjoner og dialog med alle 

involverte elever og foreldre. Politiets forebyggende team blir nå invitert 

på skolen for å komme med informasjon og bistå.  

- Budsjett 2022. Åretta er innenfor når det gjelder alle lovpålagte 

oppgaver inkludert lærernormen. Det er nå skjært ned så mye at de har 

ikke muligheten til flere nedskjæringer. Ved kutt må det eventuelt tas av 

de oppgavene som ikke er lovpålagte. For eksempel har ikke Åretta 

lærerbøker i enkelte fag på enkelte trinn. Vask av klasserom er kuttet 

ned til annenhver dag.   
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Forslag til kutt for neste år er: kutt i sosiallærer i barnetrinnet, kutt i 

svømming 8. trinn (vil kanskje ikke berøre Åretta fordi vi har basseng 

selv), utsette videreutdanning av lærere og kutte stillinger i sektoren 9 

årsverk. Det er foreslått å kutte 11 millioner i sektoren. 

Lillehammerskolen har gode resultater på tross av kutt, men det er en 

smertegrense for hvor mye mere vi tåler å kutte uten at det går utover 

resultater. FAU er engasjert i denne saken og vil se videre på dette.   

- Vurdering av ny skolestruktur, se saksdokument vedlagt referatet med 

foreløpig vurderinger fra kommuneadministrasjonen. Politikerne som 

bestemmer dette.  

- Ledelsens forventninger til FAU er at det er et rådgivende organ og hvor 

vi kan ha et godt samarbeid om generelle og prinsippielle saker. FAU er 

med på å oppfordre de som har enkeltsaker til å ta det direkte med 

aktuell lærer eller ledelsen.  

 

3. Fremtidige saker og ambisjoner i nytt FAU – neste møte 

 

4. FAU-møter for skoleåret 2021/22: 

10.11. kl. 17.30, 22.11. kl. 17.30 Klassekontaktmøte, 20.1.22 kl. 17.30, 15.3.22 

kl. 17.30, 12.5.22 kl. 17.30 og Årsmøtet bruker å være i månedsskiftet mai/juni. 

Dato ikke satt 

5. Konstituering 

Leder FAU: Line Ingrid Winje 

Kasserer: Vegard Brude Wærås,  

Sekretær: går på rundgang 

SMU/SU: Nina Flugsrud og leder Line Ingrid Winje 

KFU: Sandra Kanstad og vara Andreas W.Olsen Første møtet mandag 25.10. 

Anders stiller.  

6. Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt 


