
   Referat FAU møte 11 februar 2023 
Tilstede: Tonje, Mette, Steffen, Oda, Stein Tore og Gro 
 
Møte starter med godkjenning av referat fra tidligere FAU møte. 
 
Nasjonale prøver v/ Gro 
 
Holdes på 5 ,8 og 9 trinn. Gro orienterer om bakgrunn for nasjonale prøver og fag. 
 
Lillehammer kommune er en av de ti beste skolene når det kommer til lesing. Tidligere år 
har jentene skåret høyere i matte og engelsk enn guttene. Mens nå har denne trenden 
snudd. Guttene skårer nå litt høyere enn jentene i matte og engelsk.  
 
Skolen har analysert resultatene og har i personalgruppen lagd noen fokusoppgaver for å 
støtte elevene i de ulike fagene.  
 
Fotografering ved skolearrangementer 
Det er ønskelig at telefoner og kamera legges bort under forestillinger/når barna opptrer. 
Dette med hensyn til blant annet personvern. 
 
Diskotek 
Det har kommet inn ønske fra foreldre om endring av dag til gjennomføring av disko. Det er 
vanskelig å kunne endre dette til en annen dag da det kolliderer med andre aktiviteter på 
skolen og i bygda. Disko vil fortsatt gjennomføres på fredager. 
Gro skal høre med elevrådet om de ønsker å endre noe av innholdet med tanke på spill og 
andre aktiviteter. Evt om det skal være tema basert.  
 
Åpningstider SFO. 
For at SFO skal kunne åpne kl 07.00 så må det være min 5 stk som har et reelt behov hver 
dag. Dette kartlegges via søknadene, hvor foresatte skriver om de har behov for tidligere 
åpningstid. 
  
Vaffelsteking til lysløyperenn. 
Steffen skal snakke med idrettslaget om dette er noe de kan gjøre.  
 
Eventuelt 
Helt super skolevei (NAF).  
Farlig skolevei Døsen, Torpaveien og ved Paul A. Owrens veg. 
Ved henting og levering av barn så oppfordres foreldre til å slippe barn av ved busslommen 
og ikke kjøre inn på parkeringsplassen. 
De som evt må følge barna sine inn på skolen/SFO, oppfordres til å parkere på Rema. 
 
 
 
 
 


