
Referat fra FAU-møte, onsdag 16.11.22 

 

Til stede: Eli, Mette, Kristin og Trine, fysisk til stede, Vegard og Inge på Teams. 

Fravær: Line og Nina 

 

1. Orientering fra rektor om skolemiljø mm. 

 

Det har vært noe hærverk og deling av filmer på nett som ledelsen har tatt tak i. 9.trinn 

er det mest utfordrende trinnet, da det er enkeltelever her som «tar mye plass» og vil 

tøffe seg. Friminuttene er mest krevende, da læringsmiljøet i klassene er bra. Trinnene 

har jobbet bra og det er gjort noen små skritt i riktig retning. De fleste elevene trives og 

har det bra. 

 

8.trinn består av mange aktive elever som liker å bruke gymsalen i storefri. 

 

Bassenget er klart til bruk. Det har vært noen utfordringer rundt for høye klorverdier, 

men nå er hele bassenget tømt for vann og fylt opp igjen på nytt. 

 

Skolen har koblet seg på dembra, det er ett opplegg som handler om inkludering og like 

muligheter for alle. Temaet er «Inkluderende fellesskap med vekt på sprøkbruk». 

Ledelsen vil først implementere det hos lærerne med ulike aktiviteter for de, slik at de er 

klare for å innføre det blant klassene og elevene. 

 

Politiet hadde et opplegg for alle elevene som het dele/ delbart. Dette var et bra opplegg 

som nok ble en vekker for mange.  

 

Ungdomsbasen er med på lavterskelteamet hver mandag, de er også tilstede i noen 

timer i arbeidslivsfag. 

 

Bytte av fridager våren 2023:  

Rektor spør om FAU er positive til at fridagen 3.februar byttes mot 19.mai, som er en 

inneklemt dag. FAU er positive til dette.  

Åretta har ca 100 busselever, så rektor sender en forespørsel til disse, da det er 

avgjørende at elevene kommer seg på skolen selv 3.februar, da ikke innlandstrafikk 

kjører skolebussene den dagen, da det egentlig er en fridag. Svarene som kommer inn 

fra foreldrene vil da avgjøre om skolen velger å bytte disse to dagen mot hverandre. 

 

 

 

 

2. Avklare om det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling  

 

Det er ikke nødvendig med ekstraordinær generalforsamling for å få oss godkjent i 

Brønnøysundregisteret.  Vegard sender inn informasjon om styret slik at vi blir registrert 

og samtidig får tilgang på de kontoene vi skal ha. 

 

Styrets sammensetning er: 

Leder: Eli Gravbøt Moldal 

KFU representant: Mette Gjendem Lien 

SMU-representant: Inge Hermanrud 



Kasserer: Vegard Brude Værås 

Sekretær: Kristin Prestrud 

Medlem: Nina Helena Jeanette Flugsrud 

Medlem: Line Ingrid Winje 

 

 

3. Agenda for møtene i FAU  

 

Fast agenda for hvert møte blir: 

- Informasjon fra rektor om skolemiljøet ol. 

- Informasjon fra KFU (kommunens foreldreutvalg) 

- Informasjon fra SMU  

- Skolehelsetjenesten 

- Eventuelt 

 

 

4. Info fra KFU 

 

Mette Gjendem Lien har vært på KFU-møte, der alle skolene i Lillehammer er 

representert med en foreldrerepresentant.  

Skolesjefen informerte om skolebruksplanen.  

Referatet fra disse møtene legges på Åretta skole sin hjemmeside. 

 

 

5. Eventuelt 

 

 

FAU ønsker å bidra om det er noe vi kan gjøre for skolemiljøet, og vi ønsker også en tettere 
kontakt og dialog med foreldrekontaktene i hver klasse, ettersom ikke alle klassene er 
representert i FAU. 

I forkant av neste FAU-møte (11.januar) sender Eli en mail til klassekontaktene med en 
forespørsel om det er noe de ønsker at vi skal diskutere og evt ta tak i. Deretter vil 
klassekontaktene få invitasjon til å komme på FAU-møtet i februar. Der ønsker vi en liten 
presentasjon av hva som rører seg rundt i de ulike klassene. 

Skolehelsetjenesten: Vi ser viktigheten av at skolehelsetjenesten deltar på foreldremøtene 
med tema som språkbruk, narkotika og livsmestring.  

 

 

 

Kristin Prestrud 

Referent 

 


