
Referat fra FAU-møte mandag 09.05.22 (Teams) 

 

Tilstede: FAU-leder Line Ingrid Winje, Anders W Olsen, Eli Gravbrøt Moldal, 

Inge Hermanrud, Nina Flugsrud og Kristin Prestrud 

 

• Skolebruksplan 

Lillehammer kommune skal utarbeide en ny skolebruksplan, den skal opp i 

kommunestyremøtet 22.juni. 

Gaute Brockmann og Lars Thorsrud har tatt initiativet til et folkemøte der de skal 

informere og opplyse folket om denne planen. Det avholdes på Litteraturhuset 

18.mai, og de har blant annet invitert Thomas Nordahl (kjent for sin viktige 

forskning på læringsmiljø) I forkant av dette møtet inviterte de FAU til et formøte 

6.mai. Eli representerte Åretta på dette møtet. 

Det vil etter hvert komme en høringsrunde i forkant av kommunestyremøtet, der 

er det er viktig at vi er litt på, og får kommet med våre synspunkt i denne saken. 

 

• Hjem-skolesamarbeidet 

Sandra har deltatt på KFU-møte. Der ble det kommet med et ønske om at vi 

implementerer en hjem-skole-plan i rutinene våre på alle skolene i Lillehammer. 

Dette er etter en modell som Hammartun allerede har tatt i bruk. Åretta har 

gode rutiner for hva som gjøres på foreldremøtene i de ulike trinnene, så det vil 

bare si at vi får samla all denne informasjonen i et hefte. Kanskje vi også bør få 

litt info om 17.mai inn i dette heftet. 

 

 

• Mat i kantina 

Rektor skriver dette : «På bakgrunn av lite salg i kantina i år, selges kun Litago – det 
andre går det veldig lite av. Så lurer vi på om vi skal slutte med salg i kantina hver 
dag og heller ha et annet alternativ. Før vi gjør noe mer hadde det vært fint å høre 
hva FAU tenker om denne løsningen.» 

 



Vi i FAU diskuterte dette og snakket med noen elever. Det elevene sier er årsaken 

til at de ikke handler i kantina, er at de må bruke kontanter. Det er det særs få 

ungdomsskoleelever som innehar. Vi tror ikke det er utvalget som er årsaken til 

lite salg, men betalingsløsningen. Kan man få gjort noe med dette? Vipps, 

kortautomat, bok der man skriver opp hva man handler og så får et vippskrav i 

ettertid etc.. 

 

• 17.mai 

Line har hatt løpende kontakt med 9.trinn, som har ansvaret. Viktig at vi får inn 

en «rapport» på hvordan ting gikk og hva som bør endres til neste år. Dette for 

at FAU kan revidere 17.mai planen til det bedre. 

 

• Neste års 8.trinn 

Eli var på foreldremøtet til neste års 8.trinn, der informerte hun om arbeidet til 

FAU og klarte å rekruttere en foresatt til å sitte i neste års FAU. 

 

• Neste års FAU: To av medlemmene, Sandra og Anders, blir ikke lenger med 

i FAU, da de har avgangselever. Vi trenger en representant til, og gjerne 

en fra Røyslimoen, da det er den eneste kretsen som ikke er representert. 

Line får Trine til å sende en oppfordring til at noen melder seg, samtidig 

som hun sender innkalling til Årsmøtet.            

 

• Årsmøte 

Vi foreslår å avholde årsmøtet tirsdag 7.juni. Innkalling til årsmøte må sendes ut 

minst 3 uker før møtet. Line lager innkalling og saksliste. 

Vi må huske at vi har en protokoll der det står at styrets leder kan ha fullmakt til 

å signere på vegne av FAU. 

 

Kristin Prestrud 


