
Referat FAU møte  
 

Dato:  30.11.21 

Tid:   Kl 18:00 

Sted:  Vingrom skole 

 

Tilstede: Gro Skramstad, Laila Owren, Silje Aaen-Egenes, Steffen Hesthagen, Tonje 

Bråten, Mette Almås Åssveen, Kristina Jørstad, Anne Marit Zeppelin 

 

 

• Nasjonale prøver for 5 trinn og oppfølging av disse v/Gro 

Vingrom har vært stabile med tanke på nivået i matematikk og norsk, og 

nivået på engelsk har gått opp. Lærerne har jobbet aktivt med fagene for å 

øke kunnskaps nivået også innad i personalgruppa og vil fortsette å jobbe 

med dette gjennom året. 

 

• Elevundersøkelse  

Gjennomføres på alle trinn fra 5-10 i Lillehammer kommune. Dersom det 

kommer frem noe på disse undersøkelsene så vil skole ta tak i dette for å 

bidra trivsel blant de enkelte elevene. 

 

• Informasjon ved kasserer Anne Marit. Konto lages. Det vil da også 

kunne brukes Vipps opp mot denne kontoen. Pengene til elevrådet vil også 

settes inn på denne kontoen. Elevrådet vil da kunne bruke disse pengene til 

leker eller annet utstyr de kunne ønsket seg når dette trengs.  

 

• KFU - Samarbeidet hjem/skole v/Silje 

Det er ønskelig at det utarbeides en plan for samarbeidet mellom hjem og 

skole også for Vingrom skole, slik Hammartun har i dag. Dette for å skape en 

helhetlig oversikt over hva som forventes med tanke på samarbeid for 

foreldre på Vingrom skole. Dette jobber vi videre med frem mot neste møte. 

 

• Elevkveld / diskotek – erfaringer fra de som har arrangert 

Gjennomføringen av elevkvelden fungerte veldig bra. Fungerte veldig fint å 

arrangere det i gymsalen.  

På diskoteket var det mange som ikke var der. Mye brus og noe godteri som 

ble til overs.   

 

 

 

 



• Juleavslutning – status 

Vi arrangerer juleavslutning ute. 4. klasse lager en plan på arrangering og 

hva vi evt vil servere.  

 

• Eventuelt 

Tanker rundt fremtidig skolestruktur er lagt ut på Lillehammer kommune sine 

nettsider. Vi følger opp når forslag til endring blir lagt frem for kommunen til 

våren. 

 


