
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Tirsdag 3.mai 2022, kl. 19.30-21.30 

Sted: Nordre Ål skole 

Tilstede: Laila Owren, Tove Høyhemsvoll, Helga Marie Sørhagen, Einar Amsrud, Anita Holmestad, 

Steinar Grue, Caroline Bræin Klette, Jannicke Walle Hjørungdal, Hanne Carlsson  

Forfall: Roald Undlien 

 

SAKSLISTE 

Sak 23/21 Elevrådet sier litt om hva de holder på med 

Ville – elevrådsleder. Tiril – nestleder i elevrådet 

✓ Elevrådet har møter en gang i måneden sammen med Evelyn, og Laila når det er behov for 

det.  

✓ Det pleier å være mange saker meldt inn fra klassene til elevrådsmøtene.  

✓ Elevrådslederen skal holde tale her på skolen på 17.mai 

Forrige uke gikk «Nordre Ål’s got talent» av stabelen. Det var Elevrådet som arrangerer dette. 

✓ I forkant diskuterte de om hele skolen skulle være med på en, eller om de skulle dele opp i 

småtrinnet og mellomtrinnet. De endte opp med å dele arrangementet i to, et for arrangement 

for 1.-3.klasse og et for 4.-7.klasse. 

✓ Arrangementet ble litt utsatt fordi de ikke rakk å bli ferdige. 

✓ Ingen vinnere på småtrinnet. 

✓ Dommere på mellomtrinnet var de fra elevrådet som ønsket å være med som dommere. 

✓ Konferansierer var de fra elevrådet som ønsket å ta på seg denne oppgaven. 

✓ Elevrådet hadde en vervekampanje i forkant av arrangementet, dette var moro synes de! 

✓ Det ble et veldig bra arrangement, med en vellykket gjennomføring!! 

Overvåkningskamera på skolen 

✓ Elevrådet ønsket kamera på skolen fordi det har skjedd mye hærverk på skolen, blant annet 

brente klær på fotballbanen, kjørt moped i skolegården og hærverk på sykler.  

Vennebenk 

✓ Elevrådet tenker på å male noen benker i sterke farger.  

✓ Tanken med benkene er at om det er noen som ikke har noen å leke med, kan de sette seg på 

benken, og andre komme og spørre om den vil være med. 

 

Informasjon fra Laila – 17.mai programmet og endringer i særavtalen til lærerne 

17.-mai programmet 

Laila har utarbeidet et informasjonsskriv som skal ut til alle foreldrene. Skrivet blir gjennomgått og 

det gjøres noen justeringer. 

Skolemusikken kan spille på arrangementet på ettermiddagen på skolen. Steinar tar dette med til 

17.mai komiteen på 6.trinn som kontakter skolemusikken og avtalen eventuelt tid og sted. 



FAU kan bidra med inntil 5000 kr. for nødvendige innkjøp til 17.mai. 

Særavtalen til lærerne 

Endring i særavtalen til lærerne informeres om på et møte til høsten. 

 

Sak 36/22   Spørsmål om utvidet tilbud fra Skolelyst, innmeldt fra 5.trinn 

Saken er tatt opp i FAU og FAU vedtar at ordningen og tilbudet blir slik som i dag. Argumenter som 

legges til grunn er bruk av ressurser på skolen, alternativene som er i dag er sunne og gode tilbud, og 

et utvidet tilbud kan skape uønsket oppmerksomhet blant elevene om sosiale forskjeller. 

 

Sak 37/22   Leksefri skole, innmeldt fra 5.trinn 

Det ble gjennomført en prøveordning i fjor. Elevene gjorde en evaluering av ordningen og sammen 

med skolen ble det bestemt at skolen ikke videreførte ordningen. I forkant av prøveordningen i fjor 

ble saken tatt opp med skolesjefen og diskutert og det ble bestemt at det skulle gjennomføres en 

prøveordning.  

Skolen har i etterkant av prøveordningen med leksefri, blitt mer bevisst på hva som er gode og mindre 

gode lekser.  

FAU går ikke inn for at Nordre Ål skole skal være leksefri med følgende begrunnelse:  

Lekser er et pedagogisk grep som må være skolens og lærernes felles pedagogiske ansvar. Som rektor 

påpeker har forsøksordningen bevisstgjort lærerkollegiet om hva som er gode lekser, i henhold til 

forskning på området som vektlegger at lekser av god kvalitet er helt sentralt.  

FAU vil legge til at det er viktig å fortsette med å ha en god dialog med foreldregruppa om dette, slik 

vi mener at vi ser gode eksempler på. 

 

Sak 38/22   Varmmat til lunsj, innmeldt fra 5.trinn 

FAU kan melde saken opp til KFU. Saken følges opp til neste år. 

Saken bør tas opp i kommunestyret, dette er en politisk diskusjon. 

 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjul 

Sak 33/22 Innhente informasjon om sommeravslutninger på alle trinn-er det noe mer info 

Det blir trinnvise sommeravslutninger. Det legges opp til innslag med underholdning fra elevene.  

 

Sak 39/22 Forberedelse til årsmøtet: Årsberetning, regnskap og budsjett, tidsfrister og datoer 

Tidsfrister 

1 måned før – varsel 

2 uker før – saksliste med budsjett og regnskap 

 



✓ Vi bruker Årsmøte fra i fjor som mal for årets møte. 

✓ Årsmøte blir tirsdag 7.juni kl. 18.30 – 19.30.  

✓ Det avholdes FAU møte i forkant av Årsmøte kl. 17.30 – 18.15 

✓ Anita Holmestad leder Årsmøte. 

✓ Einar Amsrud tar ansvaret for å legge fram regnskap og budsjett. 

✓ Hanne Carlsson er sekretær 

 

Sak 40/22 Foreldrekontakt/lærer møtet til høsten (bør være snarest etter skolestart) 

Det blir satt tid og dato for møtet: Onsdag 24.08.22 kl. 16.00.  

FAU representantene noterer ned nye representanter til FAU der det er gjeldende og foreldrekontakter 

på foreldremøtene som gjennomføres nå, og sørger for at gjeldende informasjonen kommer ut til de 

aktuelle.  

Eventuelt 

✓ Informasjon fra Laila 

✓ Økonomien på avslutningen for 7.trinn, eventuell servering dekkes av trinnkassa, skolen 

dekker utgifter til roser. Laila har en plan som videreformidler til de aktuelle.  

 

Saker til lufting: 

Klatreveggen-takene 

Anita hører med Tyrili om noen derfra kan skru opp takene.  

Skøyteisen 

Skrivet fra FAU er ferdig og sendt til Laila.  

Bruk av flerbrukshallen 

Det stilles spørsmålstegn ved tilgjengeligheten av flerbrukshallen for de yngste barna og for 

aktiviteter for barna som går på skolen her.  

Det er lagt noen føringer for bruk av flerbrukshallen som kommer fra Lillehammer kommune.  

Laila sjekker saken videre.  

 

Faste saker: 

KFU 

Referat fra møtet legges ved. Det er viktig at det kommer en representant fra FAU på KFU møtene. 

Neste år velges det også en vara.  

 

Takk for møtet! 

 

Referent Hanne Carlsson  


