
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Torsdag 08.03.22, kl. 20-21 
Sted: Nordre Ål skole 

Tilstede: Laila Owren, Caroline Bræin Klette, Steinar Grue, Einar Amsrud, Roald 
Undlien, Anita Holmestad, Helga Marie Sørhagen, Cecilie Andreassen (vara Tove) 
Fravær: Hanne Carlsson, Tove Høyemsvoll 

SAKSLISTE 

Pga sykdom har det ikke blitt sendt ut saksliste i forkant denne gangen. Få saker og 
fortsatt sykdom gjør at møtet blir på kun én time. 

17. mai 2022 

Laila sender over 17. mai-programmet fra 2020 som årets program, med avgang 
mot busser rett etter flaggheising på skolen. Opprinnelig er det tiltenkt avgang mot 
busser som er parkert på Randgårdsjordet, men grunnet planlagt graving ned Håkon 
Håkonssonsveg og ved Randgård, må vi avvente endelig rute til busser. 

Appell og tale skjer på fotballbanen. Oppstart kl 08.55 med heising av flagg 
klokken 09.00. Samling og lek på skolen fra klokken 13-15.  

Eventuelt: 

Avslutningen til 7. trinn 

Avdelingsledere og rektor har kommet med et forslag om hvordan ny tradisjon for 
avslutningen kan være: 

Siste onsdag før skoleslutt samles elever og foresatte i hjerterommet med 
underholdning fra elever og lærere. Roseutdeling. Ingen servering. 

Siste skoledag, fredag, blir elevene «hedret» av de ansatte, det blir servert god lunsj 
og de «klappes» ut av skolen. Ingen foresatte, men foreldrekontakter er til stede på 
dagen og dekker opp til lunsjen. Maten bestilles også av foreldrekontaktene. 

FAU mener dette er et meget godt forslag, og støtter nytt opplegg. 

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen gjennomgås på neste gang. 

 



Elevrådet 

Elevrådet inviteres til neste møte 5. april.  

Kameraovervåkning 

Kameraovervåkningen er nå på plass, men ikke aktivert. Når den er aktivert, vil det 
skiltes på området. 

Skøyteis på fotballbana 

Rektor undersøker med bygningsforvalter om vi kan få tillatelse til eventuelt å se 
på muligheten for å korte ned garantitiden på fotballbana for å legge is der til 
vinteren. Einar utarbeider et underlag som kan sendes over. 

 

Lillehammer, 08.03.22 

Caroline Klette 


