
Referat Jørstadmoen FAU 2021-2022 
 

Dato 2. mai  2022 

Til stede Lina Helen Dissen, Stine Rybråten, , Hege Karlsen, Anne- Lene 
Gustafsholm, Karoline Bakken, Lena Dalen 

Forfall Håkon Rustad, Merethe Brubakken 

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 1 Rektors halvtime. 

• Informasjon om skolens arbeid for forbedring av matematikkundervisningen. 
Hege snakket om samarbeidsprosjekt rundt matematikkfaget i Lillehammer 
kommune. Jørstadmoen skole er med i en gruppe sammen med Smestad 
ungdomsskole og Vingar skole, i samarbeid med Matematikksenteret. Sammen 
skal de finne en modell for å løfte faget i kommunen. 
 
De ser et behov for kompetanseheving i programmering. Skolen har brukt ipad-
veileder og IKT-konsulenter på to onsdager for å lære grunnleggende 
programmering i lærerkollegiet.  
Regning er en grunnleggende ferdighet som går igjen i alle fag. Det angår alle 
lærere uansett hvilket fag man underviser i.  
 
Matematikksenteret jobber med skolen gjennom neste skoleår.  
«Hva er god matematikkundervisning?» 
«Nasjonale prøver på 5. trinn og 8. trinn. Hva er det elevene møter i disse 
prøvene?» 
 
Lærere på 4. til 7. trinn er MAM-lærere (Mestre Ambisiøs 
Matematikkundervisning) , i samarbeid med Vingar.  De skal planlegge og 
gjennomføre flere undervisningsopplegg gjennom skoleåret. 
Alle lærere delta på utviklingsarbeidet Regning som grunnleggende ferdighet.  
 
Gjennom skoleåret blir det også samlinger i programmering for lærerkollegiet 
for å jobbe med og lære programmering. 

 

• Foreldreinnspill: Lekser på nettbrett og storskjerm i spisefri 
Lærere har stor metodefrihet.. Hvis det er noe som ikke fungerer av analoge 
eller digitale lekser, still spørsmål eller gi læreren beskjed.  
 
Storskjerm i spisefri.  
Spisetiden og storefri er pauseavvikling for de ansatte. Noen har pause fra 
10.30-11.00 og andre fra 11.00-11.30. Det er færre voksne i klasserom under 
mat.  
Noen buker gode programmer eller lydbok for å skape matro. Noen elever er 
ferdige med å spise på 10 minutter, andre bruker 30 minutter. Barn som ikke 
har noe å gjøre blir fort urolige. De voksne som er til stede må finne noe som 
holder matro i klasserommet før elevene kan gå ut.  
 
Forslag til foreldrene: ta opp på foreldremøter hvilke vurderinger som gjøres i 
den enkelte klasse. 
 

 

 

Sak 2 Samarbeid mellom hjemmet og skolen – det utarbeides forslag til plan for Jørstadmoen 
skole. 

 
 



Referat Jørstadmoen FAU 2021-2022 

 
Hege sender ut utkast til plan. Alle i FAU kommer med innspill til planen.  
Vi setter av tid etter årsmøtet i juni til å lage ferdig forslag til planen. 
Få gjerne inn gode tips fra foreldregruppene. Hva ønsker foreldrene på forskjellige 
årstrinn som innhold på foreldremøtene? 
 
Hege tar med planen til oppstartsmøtet til høsten og deler den med FAU og 
foreldrekontakter og hører om de har gode innspill før planen legges ut på skolens 
hjemmeside. 

 

Sak 3 17. mai 
 
17.mai-komiteen har begynt å komme i land med planleggingen.  
 
Forslag: Når man tar evalueringen etter 17.mai, se på organiseringen. Kanskje to 
klasser kan ha ansvar for gjennomføringen, men et trinn er fast 17.mai-komiteen.  
 
 

 
 
 
 
 

Sak 4 Årsmøte i juni – hva må på plass for at dette kan gjennomføres? 
Årsmelding- antall møter og hvem som har sittet i FAU. Se på fjorårets årsmelding. 
Budsjett og regnskap.  
Valg 
 
 

 
Lena 
Håkon 

Event.   

 

Neste FAU-møte blir årsmøtet, dette avholdes mandag 7.juni 2022 kl. 18.30. 

 

 

 


