
Referat Jørstadmoen FAU 2022-2023 
 

Dato Mandag 09.01.23 

Til stede Lina Helen Dissen, Anne-Lene Gustafsholm, Kristine Aurlien, Stine 
Rybråten, Lena Dalen, Vemund Bjørke 

Forfall Marthe Evenrud Bjerke, Veronica De Wit, 

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 1 Informasjon fra rektor 
- Sosialt tiltak, bruk av gymsal i matfri for 5.-7.trinn. Ulike trinn har ulike dager. 

Positivt, mye fin lek. Gir litt mer plass til elever ute. 
- Det blir ansatt SFO-leder fra høsten 2023 

 

 

Sak 2 Evaluering av juleavslutning fra skolen 
Positivt:  

- Fint at bord til foresatte var merket med trinn 
- Fint at elevene var samlet bakerst i lokalet 
- God gjennomføring 
-  

Forslag til neste år:  
- Ønsker om trapp på begge sider av scenen 
- Kunne vært fint med fellessangen på lerret (om det lar seg gjøre) 
- Vært fint å øvd med mikrofon på scena før gjennomføring 

 
Evaluering av juleavslutningen fra 4.trinn 
Positivt:  

- Et flott arrangement, kan se alle barna, får servering 
- Blir kjent med foreldre i klassa, får prøvd seg på noen felt man ikke har testet 
- Effektiv loddtrekning i år 

 
Utfordringer 

- Avhenger veldig av foreldregruppa 

• Lyd og lys, flytte store mengder møbler, ordne billige avtaler, en del må ta 
seg fri fra jobb, er dette i tråd med gratis-prinsippet? 

- Forventninger om å kjøpe lodd og mat på fat 
 
Drøfte:  

• se på andre muligheter. Allrommet, finne løsninger på underholdning i 
allrommet og mat i klasserom etterpå.  

• Juleavslutning ute 
 
 
Det er mange argumenter for å endre på skolens juleavslutning. 
To forslag fra FAU sendes ut på høring til foresatte. Vi tester en ny måte å gjennomføre 
juleavslutningen. 
Lærerne gir tilbakemelding på hva de tenker om hvert av forslagene.  
Rektor sender i etterkant ut spørsmål til foreldre på VISMA der de kan velge mellom to 
alternativer. 
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Sak 3 Oppdatere hefte for skole-hjem-samarbeid 
 
FAU og rektor har gjennomgått planen og gjort noen må endringer.  
Rektor går gjennom oppdatert plan med kollegiet før det legges ut på skolens 
hjemmeside. 

 

Sak 4 Annet 
Spørsmål kommet inn til FAU-møtet: 
Finnes det en temperaturgrense ved turdager? 
Skolen har ikke en nedre temperaturgrense.  
Det gjøres vurderinger på de enkelte dagene. Det er mulig endre turen, korte ned 
dagen osv.  
 
Rektor diskuterer dette i kollegiet.  
 

 

 

Neste FAU-møte avholdes mandag  6. februar  kl 18.30 

 

 


