
REFERAT FAU-MØTE 07.06.22 

Tid: Tirsdag 7.juni 2022, kl. 17.30-18.15 

Sted: Nordre Ål skole 

Tilstedet: Caroline Bræin Klette, Einar Amsrud, Ingrid Haave (vara Roald Undlien), Kristin 

Hoaas (vara Steinar Grue), Tove Høyhemsvoll, Jannicke Walle Hjørungdal, Anita Holmestad, 

Sigrid Skjølås (vara Helga Marie Sørhagen), Laila Owren og Hanne Carlsson  

 

SAKSLISTE 

SAK 41/22 Oppsummering av årets 17.mai 

Dokumenter og erfaringer gjort fra 17.mai 2022 har Laila og FAU (Jannicke). Her er 
vurderinger gjort av arrangørene for 17.mai 2022, noe FAU må avklare: 
 

1) Kjøpe 1 fryser til, slik at kioskgruppa ikke trenger å låne 
Kjøpe 2 pølsevarmere 
Kjøpe 4 x 20 liters termodunker til kaffe på 17. mai (og gløgg på julesamlingen) 
- Innkjøpene skal vurderes av FAU til våren. 

 
2) Stille med en person fra FAU til Hovedkomiteen, dette gir god informasjonsflyt 

mellom Hovedkomiteen og FAU. 
 

3) Avgjøre om toget fra skolen skal gå en litt lenger runde. Bussene og elevene kom 
nesten helt likt til Håkon Håkonsens vei og det hadde vært supert om bussene stod 
klare når de kom. 
 

4) Opplevelsen fra de som deltok fra FAU i toget, var at de kom samtidig/litt før 
bussene kom. Endringer skjer ikke med det første.  

 
5) Starte hele arrangementet på skolen 15 minutter senere? De hadde veldig god tid 

nede på Sportsplassen. Dette må rektor diskutere med 17. mai komiteen. 
Laila holder i dette. 

 
6) Avgjøre om foreldrekontaktene fremdeles skal ordne boller og drikke på 

Sportsplassen eller om man heller skal oppfordre til at barna spiser godt før de 
kommer til skolen på morgenen? 
Det er gjort ulike erfaringer. Noen har god erfaring med at det ordnes litt felles, og 
andre har gode erfaringer med at hver og en har med seg en muslibar eller liknende 
til eget behov. Hvert trinn kan finne ut av hva som kan passe for deres trinn. Dette 
kan tas opp på vårens foreldremøte, og være et initiativ fra foreldrekontaktene. 

 
7) Kommet forslag om å flytte ansvarlig for 17.mai fra 6.trinn til 3.trinn. Argumentene 

var at arrangementet var veldig sosialt for foreldrene og ga et godt utgangspunkt for 



å bli kjent, noe som er viktig for tiden elevene er sammen på skolen, og at pengene 
går jo uansett til FAU og ikke til trinnet (sånn i forhold til klasseturen). 
Forslaget tas med i FAU som en sak til høsten.  

 
8) Mulighet for å flytte flaggstanga så den synes bedre ved flaggheisingen på 17.mai? 

Innspillet er gitt, men det er en stor jobb å flytte flaggstanga. Et innspill for å få et 
mer intimt og samlet arrangement er å flytte talerstolen ned til øverst i tribunen til 
fotballbanen.  
Om korpset skal spille neste 17.mai på arrangementet på skolen etter barnetoget i 
byen, er det fint om korpset blir mer synlig, kanskje de kan gå en runde på skolen 
eller at det blir annonser tydeligere fra de som har ansvaret for arrangementet.  

 
Det er kommet innspill på at 17.mai toget fra skolen ikke gikk oppom Skårsetlia Bo- og 
Servicesenter. FAU holder ved at 17.mai toget går som i år, og at dette bør prøves ut en 
periode før det eventuelt endres.  
 
Det er mulighet for å legge inn i Vipps hvilke produkter man ønsker å kjøpe. 

 

SAK 42/22 Oppsummering av FAU året 

✓ Oppleves som positivt med Trafikksikkerhetsutvalget, færre saker til FAU. 

✓ Tyrili Klatring har skrudd opp takene på klatreveggen i Flerbrukshallen, noen 

justeringer må til.  

✓ Hengebrua har omsider kommet opp, står ved sandkassa ved småtrinnets område. 

✓ Uglene har kommet opp nede i skogen. 

✓ Det må være en vara for KFU representanten, det er viktig at det alltid møter en fra 

FAU på KFU møtene. Laila gir beskjed til ansvarlig i KFU at vi ønsker referater fra 

møtene uavhengig om vi har deltatt på møtene eller ikke.  

Eventuelt: 

Flerbrukshallen 

Laila har undersøkt mer rundt saken fra forrige møtet og kommet med følgende forslag: 

Laila holder av hallen mellom kl. 16-17 fram til høstferien for mulighet til et lavterskel 

aktivitetstilbud for elever på skolen med bredde.  Visma melding med informasjon sendes 

ut. 

 

 

Takk for møtet       

Referent Hanne Carlsson  

 


