
FAU-møte nr. 5, skoleåret 2021-2022 

 

Dato: Onsdag 5. januar 

Sted: Møtet avholdes digitalt 

Til stede: Camilla Granlien (FAU-leder, 9. trinn), Tuva Eiklid (2. trinn), Lars Thorsrud (6. trinn), 

Lene Bjugan (5. trinn), Mari Nørstegård (1. trinn), Natalie Fossgård (3. trinn), Gunnar F. 

Klinge (7. trinn), Håvard Bakken (4. trinn) og Mads Furu (rektor) 

 

Agenda 

1 Godkjenning av innkalling nmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmbbb 

Innkallingen er godkjent. 

 

2 Godkjenning av referat nmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmbbbbb 

Referatet godkjennes per e-post (innen neste møte). 

 

3 Informasjon fra rektor Mads Furu 

Furu innleder med å takke for julegaven fra FAU.  

 

3.1 Koronasituasjonen på Hammartun  

Hammartun nøt godt av at Lillehammer-skolen hadde planlagt en tidlig juleferie – ingen gikk 

inn i ferien med karantene pga. smitte på Hammartun. 

Ev. endringer i tiltak og smittevern skjer 14. januar, men Furu antar at smittevernet på gult 

nivå opprettholdes. Elevenes opplevelse av gult nivå handler i størst grad om 

kontaktbegrensende tiltak mellom klassene.  

Rektor kommenterer kort debatten knyttet til lærernes karanteneunntak og anerkjenner ulike 

standpunkter. Lærerne på Hammartun har fått tilbud om en 3. dose. Bemanningssituasjonen 

på Hammartun var ellers litt krevende i overgangen til gult nivå, men nå er situasjonen mer 

oversiktlig og avklart.  

Furu har ikke fått noen tilbakemelding om positive tester knyttet til testing av elevmassen før 

oppstarten av året og regner dermed med at det ikke var smitte blant elevene. Ellers bemerker 

rektor at Hammartun – som alltid – følger rådende regler for smittevern. 

 

3.2 Økonomibmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbbmnbmfdn 

Skolebudsjettet ble vedtatt i desember 2021. Hammartun står ovenfor et nedtak på halvannen 



million i forhold til fjorårets budsjett. Dette er en halv million mindre enn antatt i høst. 

Hammartun skole jobber nå med hvordan dette skal håndteres.  

FAU anslår at det reelt sett skal brukes tre millioner kroner mindre – overforbruket i forrige 

budsjettår tatt i betraktning. Furu bekrefter dette. Rektor presiserer at vårsemesteret i 2022 

og høstsemesteret i 2022 har store forskjeller i elevantall, og dermed store forskjeller i behov 

for ressurser. Furu mener at vårsemesteret skal gå greit, men til høsten skal det dekkes inn 

langt flere elever enn hva det er budsjett til. I praksis er det ennå ikke gjort regning for en full 

klasse med skolestartere. Ressurser til dette blir ikke innvilget før neste budsjettår. FAU 

bemerker at dette ikke kan være første gang man har hatt en slik situasjon i Lillehammer 

kommune, og lurer på hvordan det har blitt løst tidligere. På stående fot kan ikke Furu huske 

en så stor endring i elevtallet i løpet av et skoleår, og tenker at dette må løses sammen med 

skolekontoret.  

FAU påpeker at Hammartun ikke har holdt budsjettet for i fjor, til tross for et gunstig 

elevantall, og mener det er rimelig å anta skolesjefen må akseptere et overforbruk også i 2022. 

Furu vil ikke si seg enig dette, men regner med at det vil kunne komme justeringer i budsjettet. 

Endringer i økonomien vil bety en reduksjon i antall klasser på Hammartun. 2. og 3. trinn, som 

fram til nå har vært tredelt, vil bli redusert til to klasser per trinn. Disse endringene vil bli 

gjennomført allerede fra oppstarten av februar. Foresatte på de aktuelle trinnene vil bli innkalt 

til et informasjonsmøte om sammenslåingen. FAU understreker at dette må kommuniseres 

godt og tydelig til foresatte.  

FAU spør om rektor kan uttale seg om hvordan reduseringen av ressursene påvirker arbeidet 

med skolemiljø. Furu er ikke fornøyd med situasjonen. FAU synes at det svært 

bekymringsverdig og alvorlig at midlene til skolen kuttes – spesielt med tanke på 

Hammartuns utfordringer med skolemiljø. FAU ønsker å stå på for skolen og synliggjøre hva 

slags behov som faktisk finnes på Hammartun ovenfor kommunen. 

Økonomi settes som et fast punkt på agendaen på FAU-møtene fremover.   

 

3.3 Skolemiljømnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbbmnbmfdn 

Grunnet ferieavvikling er det ikke mye nyrapportering om temaet. Hammartun har nå 

gjennomført Spekter-undersøkelsen og jobber seg gjennom elevsamtaler i de aktuelle 

klassene. Skolen har progresjon i arbeidet. Det bl.a. vært foreldremøter på ulike trinn og 

Hammartun har satt sammen elevgrupper hvor man jobbe for å styrke og bedre sosiale 

relasjoner.  

Ulike sosiale tiltak ble dessverre utsatt pga. endringer i trafikklysmodellen/smittenivå.  

FAU påpeker at dette arbeidet fortsatt er ekstremt viktig og poengterer at det bør gjøres god 

rede for framdriften i neste FAU-møte.  

 



3.2 Ny skolestrukturnbmn   bmnbmnbmnbmnbbmnbmnbmnbmnbmnbmnbmnbbmnbmfdn 

FAU mener at ressurser, skolemiljø og skolestruktur åpenbart henger sammen, og ønsker 

fortsatt at elever fra andre ungdomsskoler skal begynne på Hammartun. FAU har allerede 

meldt sin interesse som høringsinstans når dette skal diskuteres og bestemmes.  

Man enes om at FAU må opprettholde kontakten med skolesjefen og be om å få bli inkludert, 

holdt oppdatert og hørt! FAU diskuterer også om man skal kontakte FAU på andre skoler, men 

avventer dette. I forlengelsen av denne diskusjonen er det viktig å ta hensyn til Hammartuns 

omdømme: FAU bør gjøre seg noen tanker rundt hvordan man kan styrke omdømmet og 

fremstå som enda mer attraktive for elever fra andre skoler. 

 

4 Status for utemiljøgruppabmnbmnbmnbbmnbmnbmnb   mnbmnbmnbmnbbmnbm fdn 

Et nytt møtet skal avtales, slik at søknadsarbeidet fortsettes.  

 

5 Eventueltbmnbmnbmnbbmnbmnbmnb   mnbmnbmnbmnbbmnbmfdn 

FAU holder en kort introduksjonsrunde for Gunnar F. Klinge (ny representant for 7. trinn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: 

Håvard Bakken 


