
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Tirsdag 5.april 2022, kl. 19.00-21.00 

Sted: Nordre Ål skole 

Tilstede: Einar Amsrud, Jannicke Walle Hjørungdal, Caroline Bræin Klette, Roald Undlien, Tove 

Høyhemsvoll, Anita Holmestad, Steinar Grue, Hanne Carlsson, Laila Owren 

Fravær: Helga Marie Sørhagen 

 

SAKSLISTE 

Sak 23/21 Elevrådet  

Fortsatt utsatt, pga. Talentiaden denne gang 

 

Sak 31/22 Informasjon fra Laila 

Utarbeidelse av en ny Skolebruksplan – behovskartlegging  

En prosess hvor det på flere plan kartlegges behovene i kommunen 

✓ Skolestruktur 

✓ Skoleanlegg 

FAU kom med innspill til planen. Laila tar innspillene med videre.  

 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjul 

Sak 32/22 Påminnelse om at 1.trinn har ansvar for utedugnad i forkant av 17.mai. 

Roald Undlien som er representant for 1.trinn tar dette videre med foreldrekontaktene på trinnet. 

 

Sak 33/22 Innhente informasjon om sommeravslutninger på alle trinn 

Datoene er ikke satt ennå, men prosessen er i gang på skolen.  

 

Sak 34/22 Gjennomgang av hvilke verv som skal besettes neste skoleår, i FAU 

Kommende 3.trinn – Caroline Bræin Klette 

Kommende 5.trinn – Einar Amsrud 

Kommende 7.trinn – Steinar Grue 

Representantene som er på valg, bør finne en som kan ta over vervet fra neste skoleår.  

Nye representanter og vara for de aktuelle trinnene må være på plass til Årsmøtet 7. juni. 

Aktuelle verv i FAU som skal besettes er: 



✓ Sekretær 

✓ Kasserer 

✓ SFO - representant 

✓ SU/SMU 

✓ KFU 

 

Sak 35/22 Gjennomgang av resultater på trivsels- og elevundersøken v/rektor  

Hvert år ser skolen på resultatene fra elevundersøkelsen og jobber med resultatene på ulike nivå. 

Elevundersøkelsen gjennomføres på 5., 6. og 7.trinn. Resultatene fra 7. trinn ligger ute offentlig. 

Områder fra elevundersøkelsen: 

1. Motivasjon og mestring 

2. Arbeidsmiljø 

3. Klasseledelse 

4. Vurdering 

Områder skolen er oppmerksom på fra undersøkelsen er: 

Mobbing, motivasjon, faglige utfordringer og arbeidsro. 

 

Pågående saker: 

Klatreveggen-takene  

Det har tatt tid å få de riktige takene, men nå er de kommet til skolen og to ansatte på skolen har tatt 

på seg ansvaret med å skru de opp. 

Skøyteisen 

FAU skriver et brev som Laila tar med seg inn i en prosess med Eiendom. FAU jobber mot å finne en 

mulighet for at skolen kan få sin egen skøyteis vinterstid. 

Bruk av flerbrukshallen 

Tas opp igjen på neste møte. 

 

Eventuelt: 

Innmeldte saker fra 5.trinn, tas på neste møte 

✓ Spørsmål om utvidet tilbud fra Skolelyst 

✓ Leksefri skole 

✓ Varmmat til lunsj 

Trafikksituasjonen ved Hammersengveien 

Det er meldt inn at det fortsatt oppstår trafikkfarlige situasjoner ved «rundkjøringen» ved 

Hammersengveien, FAU tar saken videre til TSU (Trafikksikkerhetsutvalget) 

Faste saker: 

KFU  



Representanten fikk dessverre ikke deltatt på siste møtet i KFU. 

 

Takk for møtet! 

NESTE MØTE 5. MAI kl. 19 - 21 

 

Referent Hanne Carlsson 


