
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Tirsdag 1.februar 2022, kl. 19.00-20.00 

Sted: Nordre Ål skole og Teams 

Jannicke Walle Hjørungdal (leder), Kristin Andvik Hoaas (vara 6. trinn), Helga Marie 

Sørhagen (7.trinn), Anita Holmestad og Hanne Carlsson (sekretær) 

Med via Teams: Einar Amsrud, Caroline Bræin Klette, Tove Høyemsvoll, Roald Undlien 

SAKSLISTE 

Sak 23/21 Elevrådet  

Utsatt fra sist møte, utsatt til neste møte 

Sak 1/22 Informasjon fra Laila, videreformidlet av Jannicke 

Status smitte: 

Ca. 80 elever har nå hatt eller har påvist Covid-19 etter jul, p.t. er ca. 60 i isolasjon. Elever 

som er hjemme over tid, men som ikke er for syke for skolearbeid, jobber med opplæring 

hjemme. Lærerne har fullt opp med å planlegge og gjennomføre undervisning for elevene som 

er på skolen og å legge til rette for hjemmeopplæring.  

Om ønskelig kan dere lese mer om rettigheter for de som har behov for hjemmeopplæring 

her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/.  

Skolen fører fravær også for de som har opplæring hjemme, selv om det i veilederen står at 

det ikke skal føres fravær. Skolen gjør dette allikevel for å ha oversikt over hvilke elever som 

til enhver tid er på skolen og hvem som er hjemme. Fravær over 10 dager (der noe er 

koronarelatert) følges ikke opp fra skolen side som bekymringsfullt fravær slik det vanligvis 

gjør. 

På skolen er det flere ansatte som er bekreftet smittet eller som er hjemme med symptomer og 

foreløpig negativ test. Fraværet er generelt høyt blant ansatte og det er utfordrende å få på 

plass bemanning omtrent hver eneste dag. Skolen leier inn vikarer, men må også omdisponere 

personale for å få det til å gå rundt. Flere skoler i Lillehammer har det på samme måte, og det 

skal avholdes et ekstraordinært rektormøte for å se på utfordringene. Det forventes fortsatt 

mye smitte og høyere fravær blant ansatte. 

På grunn av mange ulike testregimer på ulike trinn planla skolen å samkjøre disse til testdager 

på tirsdager og mandager for å lettere holde oversikt. Ett par dager etter møtedato kom det nye 

overordnede føringer der testing kun skal foregå ved symptomer, slik at testregime bortfaller. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/


Sak 2/22 Hva skal FAU ta stilling til og mene noe om utad? Nærområdet til skolen? 

Hvilke saker?  

Opprettelsen av TSU skal ta vare på trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolen. 

FAU bør holde seg til saker som direkte påvirker skolen/områder som skolen jevnlig bruker. 

Det foreslåes at dette kommer fram i årshjulet/håndboka.  

Sak 3/22 Skøytebane, status 

Det er fare for at matta på fotballbanen blir ødelagt dersom det legges is på den. Det er ønske 

at saken tas videre på neste møte når Laila er til stedet for å få helt oversikt i saken.  

Sak 4/22 Flerbrukshallen, bruk av denne 

Utsettes til neste møte. 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

Sak 4/22 6.trinn er ansvarlige for 17.mai arrangementet.  

Trinnet må starte med planleggingen snarest.  

Sak 6/22 Gjennomgang av nasjonale prøver  

Utsettes til neste møte. 

Sak 30/21 Digitale inntektskilder 

Kasserer viser regnskapet. 

Få inntekter året som har gått. Få foreldre som har gitt via Vipps på oppfordringene FAU har 

hatt, de som har gitt har gitt en god sum. 

Referat fra siste KFU møtene 

Tema før jul var mest relevant for ungdomsskolen. 

Ellers lite å berette videre.  

Grasrotandelen 

FAU er ikke godkjent til å ta imot Grasrotandelen. FAU er ikke å regnes som en frivillig 

organisasjon, men en organisasjon i regi av kommunen.  

Eventuelt 

- Hvem skal skru opp takene på klatreveggen i flerbrukshallen? 



Tyrili ønsker å skru opp takene på veggen selv. Anita hører med Tyrili, Jannicke hører med 

Laila og Gøran.  

- Filteret på skolens Ipader er ikke så sikre som de burde. Beskjed er gitt til Laila og 

saken tas videre der.  

 

HUSK!! Nest møte tirsdag 08.mars kl. 19.00 – 21.00 

 

 

Referent Hanne Carlsson  


