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Referat FAU Nordre Ål skole 

Tid: 1.november 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), Guri Rudi 

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

(1.trinn). 

 

Sak 43/22 Konstituering av nytt FAU. 

Martin Farstad Jensen er valgt inn som vara på 7.trinn. 

 

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

Ragnhild har sendt ut en orientering av økonomien samt regnskap for de to foregående år, budsjett 

og saldo på trinnkontoene. Slik det er nå har FAU ok økonomi. Usikkerheten ligger i lite erfarings-

grunnlag grunnet ganske ny skole. 17.mai arrangement er hovedinntektskilden. Hvis FAU skal 

fortsette å støtte 7.tr med 350kr/elev til avslutning/tur må man ha en buffer for å kunne innfri dette 

selv om man skulle ha dårlig inntjening på 17.mai et år. Innspill på om elevkveld for småtrinn og 

mellomtrinnet kan skape inntekt samtidig som det er noe sosialt. Nedstemmes da erfaringen er at å 

arrangere aktivitet på eget trinn er krevende nok mtp mange elever å ha oversikt over. Blir ikke 

avklart om temakveld for foresatte er aktuelt å arrangere dette skoleåret.  

 

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

Klassetur i 7.trinn påvirker økonomien til FAU i stor grad. Klassetur til Fagerhøy er allerede bestilt for 

årets 6. og 7.trinn og gjennomføres som planlagt.  

Punktene fra sist møte diskuteres på nytt. Det fremheves at Lillehammer kommune har gratis 

skoletur for elevene i 8.trinn. På 7.trinn er det allerede en nedskalert avslutning på skolen som 

innebærer opplegg med elever og foresatte på onsdag før skoleslutt og en avslutning for kun elever 

siste skoledag. Dette gir utgifter som trinnkontoen må dekke, evnt. bruke stønaden fra FAU. Dagens 

løsning med overnattingstur på Fagerhøy ble også vurdert som en nedskalering da den ble bestemt, 

med ønske om likt tilbud til elevene uavhengig av hvilket årskull man tilhørte. 

Det er enighet i FAU om ønske om nedskalering, at vi gir signaler om at det er greit med alternative 

mindre omfattende avslutningsarrangement. Det er et ønske at denne beslutningen vil føre til 

mindre behov for dugnadsarbeid for foreldrene gjennom barneskoleløpet og dermed dempe 

dugnads- og innsamlingspresset. Det er viktigere at arrangementer på trinnnivå gjennom skoleløpet 

skaper samhold og trivsel enn at de skal skape inntekter. 

Økonomisk for FAU innebærer det at vi opprettholder støtte med 350kr/elev til 7.trinn til avslutning. 

Pga. prisstigningen i samfunnet generelt tenker man at det er en nedjustering. Hva kan man så skape 

for den summen, hvordan ønsker man å markere avslutning av barneskolen? Er det overnatting, 

dagstur i nærområdet, fjelltur, bytur, teater eller fest? FAU kan kun gi råd, og erfaringsmessig er det 

behov for å skissere noen konkrete rammer/tydelige føringer som sier noe om muligheter, hva man 

kan forvente og skape noe likhet. Vi må ha med oss at vi er en stor skole med mange ulike foresatte. 
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Det bør være forutsigbart for både foreldre, barn og lærere. Det bør lages et godt informasjonsskriv 

som utdeles ved skolestart hvor avgjørelsen av hva trinnet ønskes f.eks. tas på 2.trinn. 

En endring i avslutningstur på 7.tr anser vi som en viktig og prinsipiell avgjørelse som i følge §4 i 

vedtektene bør behandles i årsmøtet til Foreldrerådet som avholdes i juni`23. I forkant av dette bør 

vi gå i dialog med foreldrekontaktene fra årets 5.trinn og nedover for å få involvert resten av 

foreldregruppa. Kristin skriver et utkast til et mer utfyllende informasjonsskriv som utgangspunkt for 

denne dialogen. Det kan igjen bli revidert til et informasjonsskriv til trinnene om avslutning på 7.trinn 

etter at saken er behandlet i Foreldrerådet. Avtalen med skolen som regulerer hvordan lærerne skal 

delta på avslutningstur/arrangement må også avvikles/reforhandles etter at saken er avgjort i 

Foreldre-rådet, dvs. høst`23. Det er ikke mulig å ha en anonym avstemning blant foreldregruppa via 

Visma, og det oppfordres til at klassekontakter legger ut referatene fra FAU på facebook-gruppene til 

trinnene/klassene, i tillegg til at de er på skolens nettside, for at de skal bli klar over at tema er oppe 

til diskusjon. FAU har oppgjennom fått lite tilbakemeldinger fra foresatte om dette. 

Flere innspill på denne saken ble gitt i etterkant av møtet via e-post, og er også blitt referatført.  

 

Sak 51/52 Dialog med elevrådet. 

Leder Liv Sofie Sorknes Holme og nestleder Simen Hansen Beite på 7.tr er invitert for å snakke om 

arbeidet elevrådet gjør. Dette skoleåret ønsker de å jobbe med det sosiale på skolen. Fjorårets 

Talentiade var en suksess og vil bli arrangert også i år. De ønsker å gjøre noe hyggelig for renholderne 

for å vise at de setter pris på den jobben de gjør, og vil bli flinkere til å holde orden i garderoben og 

på fotballbanen. De planlegger å male aktivitetskiosken i fine farger og ønsker å lage et par 

vennebenker. Fotballbanen og bordtennisbordet er populære i friminuttene, spesielt blant 5.-7.tr, og 

de har sett på hvordan få til en så rettferdig fordeling som mulig. Aller helst ønsker de å kjøpe inn et 

bordtennisbord til, men ser det er utfordring med å få plass til det under tak. Ellers har elevrådet gitt 

en uttalelse om Skolebruksplanen. De har også en egen spalte i skoleavisa. I siste utgave skrev de om 

hva de jobber med. 

Lekesjef er populært. Det innebærer at man i en periode på 10 uker på tirsd/torsd arrangerer leker 

for yngre trinn etter å ha gjennomført et kurs. Det er elever i 6. og 7.tr som kan søke om få bli 

lekesjef.  

Etter informasjonen fra elevrådet var det refleksjon om fordeler og ulemper med vennebenk. Viktig å 

jobbe med holdninger, hva skjer hvis noen sitter der og ikke blir invitert med? Et voksenansvar og 

holde øye med vennebenken. Kommer i den forbindelse inn på hvordan skolen løser friminutt og 

tilsyn av lærere. Skolen har fortsatt valgt å dele opp friminuttene, slik at ikke alle barna er ute 

samtidig. Nå har hvert trinn selv ansvar for å være nok voksne ute på tilsyn. Dette har medført at 

lærerne har mer inspeksjon enn tidligere. De opplever at det er en god investering da det gir mer 

oversikt over hva som har skjedd og mindre å rydde opp i når timen starter. Skolen har risikoanalyse 

av friminutt et par ganger i året hvor de bl.a. ser på hvilke områder som brukes, hvor trengs det flest 

voksne, hvordan ivareta sårbare elever som grunnlag for gjennomføring av tilsyn. 

 

Sak 52/22 Trinnkonto og bruk av vipps. 

Kommet inn spørsmål om mulighet til å opprette vipps knyttet til de enkelte trinnkontoer. Ragnhild 

har sjekket opp. Det er mulig og gratis å opprette, men det er gebyrer på overføring, riktignok ikke så 
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store summer. Oppfattes som litt uoversiktlig å administrere og FAU anbefaler per nå å bruke privat 

vipps for så å overføre til trinnkontoen, dette er jo aktuelt kun få ganger i løpet av året. 

 

Sak 53/22 Planlegging av førjulskveld. 

Det blir førjulskveld 19.desember med oppstart på skolen kl. 18. Varighet ca. en time. Planlegging i 

gang med underholdning på skolen, korpset skal spille. Ser på bedre løsning mtp lys og hvor i 

skolegården underholdningen skal være. Det vil komme invitasjon fra skolen. FAU har ansvar for 

lystog som starter på fem ulike steder kl. 17.30, hvor man går sammen til skolen. Hvem som har 

ansvar for hvilken løype løses via e-post. Ragnhild kjøper inn 5 fakler til de som går fremst.  

FAU har kjøpt inn gløgg fra Paa Bordet, en dunk per trinn. Innspill på om solbærtoddy er et vel så 

godt alternativ. Kristin hører med elevrådet hva de ønsker. Ragnhild ansvar for å kjøpe inn. 

Oppfordre til at alle har med egen kopp. Foreldrekontaktene har ansvar for å rigge bålpanne og ha 

med ved å fyre. De må også kjøpe inn pepperkaker og servere disse og varm drikke. Lurt å ha noen 

kopper i reserve. De har og ansvar for opprydding. Vaktmester Rik har kontroll på bålpannene.  

 

Sak 3/22 Skøyteis på fotballbanen. 

Det er nå avklart at det ikke er mulig å anlegge skøyteis på fotballbanen, og at det handler om mer 

enn bare garantien på dekkenet. Skøyteisen på Ekrom består inntil videre.  

 

Sak 4/22 Tilbud og bruk av flerbrukshallen. 

Det har vært ingen respons på tilbud om gratis bruk av flerbrukshallen ut fra de premissene som var 

satt. 

 

Orientering fra KFU v/Erik. 

Erik har vært på oppstartsmøte, setter ting i perspektiv å høre fra andre skoler. Skolebruksplanen blir 

en politisk prosess neste år. Løftet frem avslutningstur på barneskolen og gratisprinsipp. Vingar har 

valgt å jobbe mer med miljø på 5. og 6.tr, og droppet tur på 7.tr. Orientering om det faglige nivå hvor 

Lillehammer gjør det dårligere i engelsk av ukjent årsak. Det er god trivsel i skolene. Neste møte 

planlegges Nordre Ål i desember. KFU har potensiale for erfaringsutveksling mellom skoler, men lite 

brukt til nå. Ikke alt som er like relevant. Trenger vara: avklarer at dersom Erik ikke kan møte må en 

repr. i FAU stille. 

 

Eventuelt: 

➢ Klatrevegg ferdig, skal justeres noen tak. Venter på siste sjekk. 

➢ Innspill gitt til Roald: Ønske om morgensamling hvor klassene bytter på ansvar for innhold og 

der foreldre kan komme å se. Tas opp som sak på neste møte. 

➢ Halloweenfest: vil folk egentlig ha det? Ikke alle får lov å være med, inntrykk av at målet er å 

gå knask eller knep og i hovedsak går og venter på at arrangementet på skolen skal ta slutt. 

Mye jobb for et times arrangement? Hvem er festen for? Sosialt aspekt? Hvem står igjen når 
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andre går knask eller knep? Dette arrangementet er i utgangspunktet trinnavgjørelser, men 

blir tatt opp på neste møte da det er kommet tilbakemeldinger fra både foreldre, ansatte og 

elever. 

➢ Flerbrukshall. Hva er mulighet for lokale aktører å få treningstid? Tas opp på neste møte. 

 

Neste møte: tirsdag 6.desember kl. 19-21. 


