
Referat FAU-møte Nordre Ål skole 

Tid: 6. desember 2022 kl. 19-21 

 

Til stede: Laila Owren (rektor), Kristin Andvik Hoaas (leder), Hillevi Høyer-Andreassen (7. trinn), Helga 

Marie Stigen Sørhagen (6. trinn), Erik Qvam (5. trinn), Cecilie Andreassen (4. trinn), Merethe Morken 

(3. trinn), Ingrid Anette Haave (2. trinn) og Martine Andersen (1. trinn).  

 

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

Kort oppsummert er FAU enige internt om at den i sin tid foreldreinitierte 
klasseturen på 7. trinn nedskaleres. FAUs støtte til 7. trinn opprettholdes inntil 
videre, med kr. 350,- pr. elev, men dette beløpet vil bli vurdert på et senere tidspunkt 
når kunnskapen om hva FAUs årlige inntekter kan forventes å være er bedre. Det vil 
trolig ta et par-tre år med normal 17. mai-feiring før man har god nok oversikt over 
dette. Da vil man også ha et bedre utgangspunkt for å vurdere hvor stor den årlige 
støtten til tur/avslutning på 7. trinn kan være.  
 
Saken om nedskalering av tur på 7. trinn er av prinsipiell betydning, noe som i sin tur 
betyr at FAU vil fremme saken for foreldrerådet på årsmøtet i juni. Som et forarbeid 
til dette er FAU derfor i en prosess med å formulere et informasjonsskriv om sin 
holdning til saken som i første omgang sendes ut til foreldrekontaktene i løpet av 
januar for deretter å behandles videre i foreldregruppene på hvert trinn, for 
eksempel på vårens foreldremøter. En del av tiden på denne saken gikk med til å 
behandle utkast til dette brevet som nå vil bli ferdigstilt og deretter distribuert.  
 
FAU er innforstått med at en nedskalering av tur på 7. trinn vil bety at skolens ledelse 
og de ansatte vil måtte reforhandle den lokale avtalen om godtgjørelse i forbindelse 
med tur med overnatting. En slik reforhandling vil også bidra til å legge føringer for 
turer i fremtiden.  

 
 
Sak 53/22          Planlegging av førjulskveld, mandag 19. desember  

 
Invitasjoner er sendt ut via Visma.  
 
FAU stiller med en representant på hvert av startstedene for lysmarsjen. Fakler er 
innkjøpt og delt ut. Oppmøte på hvert sted er kl. 17.30. Arrangementet på skolen 
starter kl. 18. 
 

Holmejordet barnehage: Helga Marie Stigen Sørhagen 

Randgårdsbua: Kristin Andvik Hoaas 

Skårsetlia bo- og servicesenter: Roald Undlien 

Smestad gard: Ragnhild Witzøe Stendahl 

Ekrom skole: Erik Qvam 

FAU sørger for gløgg til hvert trinn.  



 

Foreldrekontaktene ordner med pepperkaker og ved til bålpanne for det enkelte 

trinnet. Skolen har bålpanner som settes ut til foreldrekontaktene. Det legges til rette 

for at de som ønsker å gi et bidrag til pepperkaker og ved kan gjøre dette. Eventuelt 

overskudd går til trinnkassene. Påminnelse til foreldrekontaktene sendes ut via 

Visma.  

 
Sak 54/22          Gjennomgang av resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn v. rektor  
 

Rektor orienterte om resultatet av nasjonale prøver både for inneværende år og de 
siste årenes resultater for å kunne sammenligne. Elevene testes med utgangspunkt i 
den kompetansen de skal ha i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning etter 4. 
trinn og i hele kompetansen i engelsk. Resultatene fordeles på nivå 1, 2 og 3, der 1 er 
laveste nivå med behov for ekstra tiltak, mens nivå 3 viser høy mestring.  
 
Lillehammer skolen scorer tradisjonelt høyt på leseferdigheter, så også i år, mens 
engelsk stadig er det faget der elevene både ved Nordre Ål skole og i kommunen 
generelt, scorer dårligst. Dette faget får derfor særlig oppmerksomhet fremover. Et 
tiltak har vært å oppfordre lærere som underviser faget til å ta etterutdanning 
gjennom Utdanningsdirektoratets ordning «kompetanse for kvalitet».  
 
Resultatene fra undersøkelsene brukes i skolens arbeid med underveisvurdering og 
kvalitetsutvikling på alle nivåer. Tiltak iverksettes først og fremst på klassenivå, selv 
om det også kan dreie seg om undervisning i mindre grupper og mer intensive kurs.  
 
Svært få elever i Lillehammerskolen fritas fra nasjonale prøver. Elever som har lese- 
og skrivevansker kan få lesestøtte i avviklingen av prøvene.  
 

Sak 55/22          Innspill fra foresatte om morgensamlinger  
 

FAU har mottatt innspill fra foresatte som savner mulighet til å kunne komme på 
morgensamlinger el. lignende der elevene deltar med ulike innslag. FAU er enig i at 
dette kunne være et hyggelig og miljøskapende tiltak, men overlater til skolen å 
vurdere i hvilken grad man skal gjennomføre dette.  
 

Sak 56/22          Evaluering av Halloween-fester trinnvis på skolen.  
   

En runde med innspill fra hvert trinn viser at de trinnvise festene på skolen har størst 
appell hos de yngste barna og at oppslutningen om arrangementet dabber noe av fra 
5. trinn. Dette henger imidlertid delvis sammen med hvor mye arbeid arrangørene 
har lagt i å ha aktiviteter som holder elevene i ånde den perioden festen varer. 
Lengden på festene har variert fra en til halvannen time. 
 
Det er delte meninger i foreldregruppa om tiltaket, særlig for elevene fra 5.-7. trinn. 
Det er enighet om at festen har potensiale som inkluderende tiltak på det enkelte 
trinnet, men også med trinnfest er det knyttet utfordringer til runden med «knask og 
knep» i etterkant. Også «forfester» som ble arrangert på noen trinn bidro muligens til 
dårligere oppslutning om selve trinnfesten. Halloween-feiringen er kommet for å bli 
og hvilken form den skal ha for elevene som fortsatt går i barneskolen har foreldrene 
fremdeles stor innvirkning på. Hvilken form et eventuelt arrangement skal ha er ikke 



skrevet i stein, men det er viktig at foreldrene er «på» for å hindre at noen faller 
utenfor.  
 
Det ble påpekt at det kan være fint om FAU utarbeider en tipsliste/manual for 
arrangementet slik at de som skal arrangere for første gang har noen holdepunkter.  
 
Det er relativt få foreldre som har benyttet muligheten til å melde inn sine tanker til 
sin FAU-representant i forkant av møtet, og evalueringen er derfor først og fremst 
basert på FAU-representantenes syn på saken, eventuelt det man måtte ha snappet 
opp av samtaler med andre foreldre.  
 
Årets 7. trinn hadde ikke trinnfest på skolen. Det har ikke blitt fanget opp misnøye 
med dette i etterkant.  
 
Sist, men ikke minst: FAU understreker at trinnene ikke må pålegge de som deltar på 
trinnfesten å betale inngangspenger. Et felles arrangement på trinnet må ha lavest 
mulig terskel. Man kan oppfordre til å gi et bidrag til trinnkassa, men man kan ikke 
kreve det.  
 

Sak 57/22 til 60/22 utsettes til neste møte.        
 
  
Neste møte blir tirsdag 10. januar kl. 19-21.  
 

 

Lillehammer, 6. desember 2022 

 

 

Helga Marie Stigen Sørhagen, referent 


