
Referat fra FAU Åretta 

Sted: Lærerværelset Åretta  

Tid: 17.30- 19.00 

 

Tilstede: Trine Skjellerudsveen, Eli Gravbrøt Moldal, Mette Gjendem Lien, Vegard Brude 

Wærås, Kristin Prestrud, Inge Hermanrud 

1. Orienteringer fra Rektor 

Det har vært utfordring med å finne vikarer i år, har tatt tid å få de på plass. Gjelder eksempelvis i 

spansk.  

Bytte av fridag. De aller fleste tilbakemeldingene er positive:  

10 D er positive. Men hvordan blir det med de som er i eksamensperioden. Vil ikke dette bli en 

forberedelse til eksamen uansett? Det er riktig sier Rektor De som kommer opp i matematikk vil 

dette gjelde for, dvs 1/3 vil dette gjelde. 16.mai er det satt opp forberedelsesdag i matematikk. 

9 D også positive: uheldig med kommenterte at man har barn på andre skoler. Ønsker at det skal 

være skyss som vanlig.  

Svar har kommet fra alle klasser, unntatt 8 A og D og 10 B. 

2. Orienteringer fra KFU 

1) Hva skal KFU Lillehammer jobbe med?  Det må diskuteres hva KFU (Kommunalt foreldre 

utvalg) skal drive med.  Det er ikke laget retningslinjer for KFU Lillehammer, der er heller 

ikke pålagt. Alle skolene har en representant her. 

 

Vi i FAU Åretta tenker at KFU bør drive med:  

 

- Erfaringsutveksling mellom skoler. 

- Skolepolitiske saker (eksempelvis skolebruksplanen). Fremme foreldrene og elevenes 

synspunkter.  

- Informasjon til og fra politiske beslutningsorganer. 

- Utvikle felles rutiner for skolene, eksempelvis hjem-skole samarbeid, alle kan dra nytte 

av. 

2) Bør det lages felles retningslinjer for hjem-skole samarbeid (f.eks i KFU)? Det meste finnes i 

skrivet som alle nye foreldre får ved start i 8. trinn på Åretta, men det er ikke laget eget skriv 

kun om skole-hjem. FAU Åretta er positive til at KFU evt. jobber med det.  

 

3. Orienteringer fra SMU 

Ingen aktivitet 

 

4. Skolehelsetjenesten 

Vi tar med Skolehelsetjenesten på neste FAU møte, i forhold til eventuelt punkt A.  

 

5. Eventuelt 



A. Spørsmål fra forelder: Kan vi leie inn Øystein Pettersen, til å si noe fra boka «helt deg». 

En tematikk som treffer ungdommen på en god måte.  Svar fra FAU: Godt innspill, vi tar 

det med som et av flere alternativer. 

 

Vi diskuterte forholdet mellom å gi -F og det å lære seg å mestre, tåle å stå i de 

utfordringer man har. Vi tar også kontakt med fagpersoner om dette kan være relevant i 

forhold til elevgruppen. Tematikk: livsmestring og psykisk helse. Et spørsmål som ble tatt 

opp var også om rusproblematikk burde vært i fokus, med tanke på det engasjementet 

overdødsfallene i Spydeberg har ført med seg blant ungdommen via sosiale medier. 

  

B. Henvendelse: Om kontakt informasjon til FAU skal stå på nettet. Dette skal ordnes av 

Rektor. 

C. 17. Mai: Omfattende plan som oppdateres basert på endringsforslag.  9 klasse må 

informeres om at de har ansvaret for arrangementet tidlig. Ulike klasser på 9 trinn har 

ulike oppgaver. Kristin Prestrud har oppdatert organisering og oppgavefordelingsskrivet. 

Rektor og trinnleder må sikre at klassekontaktene får beskjed om de oppgaver de har, i 

god tid.  

 

Referent 

Inge Hermanrud 


