
Referat Jørstadmoen FAU 2021-2022 
 

Dato Mandag 03.10.22 

Til stede Lina Helen Dissen, Marthe Evenrud Bjerke, Anne-Lene Gustafsholm, 
Kristine Aurlien, Lena Dalen, Vemund Bjørke 

Forfall Stine Rybråten, Veronica De Wit 

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 1 17.mai-feiring 
 
Det er mottatt et forslag til endring av strukturering av feiring i Jørstadmoen skolekrets 
fra Henrik Slåen, og dette er sendt videre til utvalgene som sokner til kretsen.  
 
Det er et forslag om å danne en større komité som kan lage et forslag til en mal på 
gjennomføring 17.maifeiring i skolekretsen og sørge for et lager med rekvisitter til 
feiringen.  
Det foreslås at representant FAU 6.trinn som kontaktperson i komiteen inn til 
17.maikomiteen på 6.trinn. Lena blir satt som mottaker på e-post til Henrik Slåen og 
fortsetter korrespondansen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lena  

Sak 2 Skolehelseplan 
Det er kommet ønske om innspill fra FAU til skolehelseplan fra skolehelsetjenesten. 
Svar fra FAU Jørstadmoen sendes til Tove Høyemsvoll.  
 

 
Anne-Lene 
 

Sak 3 KFU 
Lina Helen Dissen stiller i år også.  
 
TSU 
Det er ikke representanter på alle trinn.  
Mangler navn på 3., 4., 6. og 7.trinn. FAU-representanter på trinnene gir beskjed til 
Vemund når de har navn på plass.  
Trafikksikkerhetsplan for kommunen har høringsfrist 23.10.22. Link står under.  
 
https://www.lillehammer.kommune.no/trafikksikkerhetsplan-pa-horing.6543385-
172351.html  

 
 
 
 
 
 
FAU-repr. 
Pr trinn. 

Sak 4 Juleavslutning 
 
FAU-leder har mottatt forslag til endring av gjennomføringen av juleavslutningen fra 
foreldrekontaktene på 4.trinn. 
Tilbakemelding fra FAU sendes til 4.trinn.  

 
 
 
Anne-Lene 

Sak 5 Kakesalg-dugnad 
Dugnaden gjennomføres på våren. Levering ønskes i god tid før påske. 
Påskeferien starter med helgen 1. april 2023.  

 

Sak 6 Treffkveld 
 
1.-3.trinn har hatt første treffkveld, det var en fin mengde barn. 55-56 unger 
Treffkveld 4.-7.trinn avholdes 21.oktober 2022. 5.trinn arrangerer. 
Rektor sender ut påminnelse til 4.-7.trinn på Visma i uke 40 og i uke 42. 
 

 
 
 
 
Vemund 

Evt Sak til neste møte: Sette opp et årshjul for FAU på neste møte med faste saker 
gjennom året. 

 

 

Neste FAU-møte avholdes 7.november 2022 kl 18.30 
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