
Referat FAU Nordre Ål skole 

Tid: 4. oktober 2022 kl 19.00-21.00. 

Til stede: Laila Owren, Kristin Andvik Hoaas (leder), Tove Høyemsvoll (sekretær), Hillevi Høyer-

Andreassen (7.trinn), Helga Marie Sørhagen (6.trinn og nestleder), Erik Qvam (5.trinn), Cecilie 

Andreassen (4.trinn), Ragnhild Stendahl (3.trinn og kasserer), Roald Undlien (2.trinn) og Martine 

Andersen (1.trinn). 

 

Referat fra sist møte har vært ute til høring, og anses som godkjent etter frist for innspill er gått ut.  

 

Sak 46/22 Oppsummering av foreldremøter jmf. årshjul. 

Lik struktur med felles økt i klasserommet med en del informasjon ut fra lærere, avd.leder og 

helsesykepleier. Deretter en økt klassevis hvor det har vært diskutert ulike tema i grupper i tillegg til 

status i klassen. 4.trinn fikk utdelt Ipad. 7.trinn hadde fokus på overgangen til ungdomskolen, satt 

ekstra fokus på matte etter innspill fra foresatte. Enkel eller ingen servering, begge deler fungerte 

godt. Innspill på at noen temaer kan med fordel informeres om i forkant av møtet, slik at det er 

mulighet å stille litt forberedt, kanskje lettere å dele egne erfaringer og få utbytte av diskusjonene. 

Erfaringsmessig er det mange gode temaer som tas opp i regi fra skolen og skolehelsetjenesten. Laila 

orienterer om at skolen har plan for hvilke temaer som bør løftes på ulike trinn, sosiale medier 

kommer fra vår i 4.trinn bl.a. Ønske om mer tid til fri diskusjon, tiden klassevis blir snau og ofte tar 

gruppeoppgave mye plass. Bra å bli plassert slik at man kommer i prat med noen man kanskje ikke 

kjenner så godt.  

 

Sak 47/22 Arrangere en inntektsgivende aktivitet i regi av FAU jmf årshjul? 

Vært oppe til diskusjon flere ganger tidligere. Frem til nå ikke kommet frem til en aktivitet som gir 

god inntjening ut fra arbeid som legges ned. Bruktmarked omtalt i håndboken til FAU er det liten 

stemning for. Temakvelden i fjor høst i regi av Politi og Barnevakten var god for de fremmøtte (dårlig 

lydkvalitet for de som fulgte med på stream), men gav liten inntjening i form av frivillig vipps. Innspill 

på at FAU sin hovedoppgave er å være et rådgivende organ. Aktuelt at et fast trinn får ansvar for å 

arrangere temakveld, hvis det er ønsket? Spørsmål om hvor stor inntekt FAU er avhengig av å ha 

årlig, har ikke oversikt over dette pr. nå. Hovedinntekt kommer fra 17.mai feiring, og to år med 

pandemi uten skolearrangement har påvirket kontoen. I år var inntekt ca 70 000kr, men da er ikke 

utgifter trukket ifra. Ansees som et veldig godt år. Denne saken må sees i sammenheng med neste 

sak på lista, da hovedutgiften til FAU er bidrag til avslutningstur på 7.trinn. Velger derfor å ta opp 

dette igjen på neste møte, og at Ragnhild får oversikt over økonomien til da. Hun sender ut en 

orientering i forkant av neste møte. 

 

Sak 48/22 FAU sin holdning til klassetur i 7.trinn og det økonomiske aspektet. 

Tema som ble løftet på FAU møte 1.sept. Siden da har FAU fått et brev fra en foresatt som spør om 

gratisprinsippet i skolen og det «konstante frivillige presset om å bidra inn til fellesskapet». 

Klassekasse, gave til lærere, bursdagsgaver og inngangspenger på Halloween-arrangement nevnes 



som eksempler, igangsatt av foreldre i beste mening og med god støtte av skolen. Den foresatte 

ønsker en diskusjon i FAU slik at vi får en mer felles forståelse av at ca 2 barn i hver klasse har hjem 

med svak økonomi (tall fra bufdir) og komme frem til noen retningslinjer som i enda større grad tar 

hensyn til de svakeste av oss – for å skape et enda bedre og inkluderende miljø. 

Flere i FAU deler opplevelsen at det er mye snakk på at det må spares penger til trinnkasse for 

klassetur i 7.trinn. Denne saken vil tatt opp igjen på neste møte, men vi tar en runde og lufter innspill 

og tanker: 

Det har lenge vært en tradisjon for skoletur i 7.tr på både Kringsjå og Ekrom. I utgangspunktet er 

skoletur på barneskolene i Lillehammer avsluttet og flyttet til ungdomskolen. Noen skoler har valgt å 

runde av denne turen, andre har enklere opplegg som er foreldrestyrt. Nordre Ål har endret til 

Fagerøi med bistand fra lærere for å nedskalere turen, og at det er et likt tilbud som er 

gjennomførbart med tanke på at det er mange elever per trinn. Hvis FAU skal gå inn for å avrunde 

klassetur, må det være en avgjørelse som gjelder frem i tid. I så tilfelle hvor mye skal FAU ta seg råd 

til å yte? Hvis det skal være opp til hvert enkelt trinn å bestemme tur/avslutning kan det også 

innebære vanskelig valg, og når i skoleløpet bør denne beslutningen være tatt? Mange kan ha 

forventninger om å feire avslutning av barneskolen, og slik det er i dag får alle barn mulighet for en 

tur uavhengig av familiens økonomi. Hvis det ikke er noe betaling inn til klassekassen, vil jo det skje 

lite. Går det an å tenke avslutning på en annen måte, som kanskje ikke innebærer overnatting? FAU 

kan gi føringer og informere tydeligere om at trinnet kan bestemme selv, nedskalere og finne 

rimeligere alternativer noe som kan åpne opp for ekte diskusjoner. Slik det er i dag opplever en at 

det er bestemt og en selvfølgelighet, og fokuset er på hvordan ordner vi opp for å komme dit. Innspill 

på å utarbeide et godt infoskriv om alternativer og oppfordre til at avgjørelsen tas på 2.tr f.eks.  

Småbeløp som gaver til lærere, nivå på bursdagsgaver o.l må avgjøres på hvert enkelt trinn.  

Laila avklarer at det er lovpålagt at skolen skal være gratis. Skoleturen er foreldreinitiert og det må 

være en frivillighet i eventuelle bidrag og dugnader hvor det ikke skal føres oversikt over bidrag eller 

kreve purring. Men ser at man er i grenseland mtp at lærere bidrar og at turen skjer i skoletiden, men 

hvor man har læringsfokus på turen. Spørsmål er om det fortsatt er et foreldreønske? Laila sjekker 

opp mulighet til anonym avstemning blant foresatte. 

Frem til neste møte får vi oversikt over økonomi samt tenker over hva vi ønsker å få svar på fra 

foresatte, før vi involverer klassekontakter og ber om innspill. Det er stemning for å nedskalere på et 

nivå, hva kan være gode alternativer? Kristin gir tilbakemelding til innmelder.  

 

Sak 49/22 Innspill til revidering av skolehelseplanen. 

Innspill noteres på utsendt skjema. Mange er fornøyd med tilgjengeligheten til helsesykepleierne på 

skolen, bra lavterskel tilbud som elever benytter seg av. Ser behov for å jevnlig bli minnet på ulike 

hjelpetilbud som finnes i kommunen gjennom skoleløpet, savner også mer informasjon om 

samarbeidspartnere.  

 

Sak 50/22 FAU holdning til fartsgrense og tiltak i Sigrid Undsets veg når den blir forkjørsveg. 

GD har vært i kontakt med FAU for å høre om vi hadde innspill mtp på at Sigrid Undsets veg skal bli 

forkjørsveg mtp fartsgrense. Kristine har vært i kontakt med Roar Skotvoll i Veg og trafikk i 

kommunen og fått bekreftet at det er forutsatt at fartsgrense på 40km/t beholdes som i dag. FAU har 



ikke per nå fått innspill på bekymring mtp trygg skolevei. Det er mulighet for å spille inn ønsker om at 

fartsreduserende tiltak utbedres slik som tydelig overgangskilt med lys, plater som viser fart, skiltet 

med skoleveg og godt med lys. Saken overføres til TSU ved Roald.  

I den forbindelse er det ønske om å jobbe mer i forhold til drop-sonen nord for skolen. Den tiltenkte 

drop-sonen i Teigvegen er underdimensjonert og skaper trafikkfarlige situasjoner. Det er sendt ut 

flere beskjeder om å ikke bruke denne, samt satt opp «all stopp forbudt»-skilt uten at det hjelper. 

Det oppfordres til å bruke drop-sone i Kringsjåvegen eller Gml Kringsjåveg. Innspill på å utarbeide et 

hyggelig infoskriv, samle noen engasjerte foreldre som står med refleksvest i aktuelle tidspunkt en 

ukes tid, for å få folk til å slutte å bruke den. Ønsker om at TSU innkaller til møte og tar tak i dette. 

 

Sak 41/22 Endringer og eventuelle innkjøp knyttet til 17.mai-feiring. 

Evalueringen av 17.mai i våres kom med flere innspill. Bl.a. innkjøp av en ekstra fryser, 4 

termodunker à 20 l og 2 pølsevarmere. Per nå prisgitt at noen foresatte har tilgang til å låne/leie noe 

tilsvarende. Utfordring med liten lagringsplass på skolen. Også spørsmål om det er behov for å ha to 

utsalgssteder. Bestemmer at vi avventer innkjøp, at det er nyttig å få mer erfaring på behov og vil ta 

det opp på nytt etter neste års arrangement. 

Laila har dokumentene med tips til gjennomføring samt evaluering. 6.trinn har satt ned hovedkomite 

bestående av klassekontaktene. Helga Marie er FAU representant. 

Diskutere flytting av arrangør fra 6. til 3. eller 4.trinn. Innspill på at å arrangere 17.mai var en fin 

dugnad hvor man ble godt kjent, og burde vært før siste året på barneskolen. FAU bestemmer at vi 

ikke endrer på dette nå. Evnt. ta stilling til bytte i 2024. Det er tungtveiende av at barna bør være litt 

selvgående når foreldre er opptatt med dugnad.  

Resten av innspill fra 17.mai-gjennomføring ble avklart på FAU møte i våres. Barnetoget går samme 

løype, forskyver oppstart på skolen noe for å unngå for lang ventetid på Sportsplassen og evnt. 

servering på Sportsplassen bestemmes av trinnene selv.  

 

Sak 38/22 Varm mat til lunsj. 

Sak spilt inn av foresatt i våres. Avklart da at dette først og fremst er en politisk sak. Erik tar det opp 

på neste KFU møte, med spørsmål om det er noe som skal jobbes med å få på den politiske agenda. 

 

Eventuelt: 

➢ Ragnhild etterspør om det er flere trinn som skulle hatt betalt for «Hold Norge Rent». Kun et 

trinn som har fått inn penger per nå. Laila sjekker opp. Mangler også faktura for pizza på 

klassekontaktmøte i august. Laila sjekker opp.  

➢ Jannicke har fått blomst som takk for jobben som FAU leder. Nestleders ansvar å takke av 

tidligere leder, viktig at dette ikke glemmes og Kristin får det inn i håndboken.  

➢ Struktur på skolens hjemmeside med referater fra FAU blitt bedre. 

 

Neste møte 1.nov kl 19-21. 


