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Referat FAU Nordre Ål skole 

Tid: 10.januar 2023 kl 19.00-21.00. 

Til stede: Stein Erik Uhlen (konst.rektor), Kristin Andvik Hoaas (leder), Tove Høyemsvoll (sekretær), 

Hillevi Høyer-Andreassen (7.trinn), Helga Marie Sørhagen (6.trinn og nestleder), Erik Qvam (5.trinn), 

Roald Undlien (2.trinn) og Håkon Humberset (vara 1.trinn). 

Fravær: Ragnhild Stendahl (3.trinn og kasserer) og Cecilie Andreassen (4.trinn). 

Kort presentasjon av Stein Erik som er konstituert som rektor på Nordre Ål ut skoleåret. Har i sin hele 

yrkeskarriere jobbet på Åretta og Øyer ungdomsskole.  

 

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

Gjennomgang av og innspill på utarbeidet skriv til klassekontakter for å orientere og informere 

foresatte, presentere prosessen som har vært i høst/vinter. Kristin videreformidler dette ut til 

foreldrekontaktene. Vårens foreldremøter bør være forum for diskusjon og fremlegg av meninger. 

Denne saken blir tatt opp igjen på FAU møte 2. mai – tilbakemeldinger fra trinnene via foreldre-

kontakter innen da. Stein Erik spiller inn til skolen om at foreldremøter bør av avholdes innen april. 

Dette blir sak på årsmøtet til FAU 6. juni. 

 

Sak 57/22 Flerbrukshall. Hva er mulighet for lokale aktører å få treningstid? 

Sak tatt opp tidligere i høst. Sekretær Eli-Britt er innom og informerer. Vært tilbud om gratis 

treningstid kl 16-17 i hallen for aktivitet som er tilgjengelig for hele trinnet. Vært liten respons på 

dette. Det er mulig å låne hallen og småutstyr til fellesaktivitet 1-2 pr år i f.eks helg. Fint å benytte 

seg av som vennegruppe eller til klasseaktivitet. Mye kapasitet før kl 17, og det er anledning til å 

holde av en fast ukedag fra kl 16-17 som kan rulleres på trinn/klasse f.eks. Oppfordrer 

foreldrekontakter til å informere om denne muligheten. Tas opp på neste møte om FAU ønsker å 

initiere til en aktivitet.  

Hallen er definert som flerbrukshall og koster 190kr/t i leie for aktivitet for barn og unge. Senior-

aktivitet koster 640kr/t. Leie av hall og kantine i helg til f.eks bursdagsfeiring (kl 12-16 eller 16-20) 

koster 600kr. Leie av kun kantine er gratis om hele klassen/trinnet/jenter/gutter er invitert. 

Søknad for de som ønsker å leie treningstid for neste skoleår åpnes rundt påsketider med frist 1.mai. 

Man går da gjennom og fordeler søknadene, hvor helårsaktiviteter for barn og unge med tilhørighet 

til Nordre Ål prioriteres. Tildeling av halltid avklares før sommeren. Deretter fordeles innetrening for 

fotball o.l for vinterhalvåret. Det er en relativt full timeplan. Klubber som bruker hallen er bl.a 

Innebandyklubben, Fåberg Håndball, Lillehammer Basket og Roterud (fotball). Per nå har de ikke 

åpnet opp for fast utleie i helg for å kunne ha ledig til utleie for bursdager. I Gausdal har de «Åpen 

hall» hver uke, et lavterskeltilbud med mulighet for frilek, fysisk aktivitet og glede. Krever 

organisering med en del voksne til stede. Noe som er aktuelt for Nordre Ål? 

 

Sak 58/22 Trafikale forhold og parkeringsløsninger på og i nærheten av skolens område. 

Foresatt på 1.trinn etterlyser «gode tiltak som har en permanent og forståelig virkning på de trafikale 

forholdene nord for skolen, da oppfordring fra rektor om å respektere skilting ikke følges. I tillegg 
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savnes bedre tilrettelegging for parkering for de som har behov for å følge barnet inn på skolen da 

det er få steder å parkere. Forslag om parkering under kraftlinja hvor lærerne stod under ombygging, 

Nordre Ål kirke eller jordet opp mot Kringsjåvegen». 

TSU var positive til forslaget om foreldreaksjon, og skal tas tak i. Videre har ikke FAU andre innspill 

eller løsninger enn å forholde seg til de faktiske forhold. Drop-sonen som var tenkt nord for skolen er 

underdimensjonert og en utvidelse av denne vil ikke skje da det vil gå utover grøntområde og skogen. 

Foreldre i brukergruppen for uteområde da skolen ble bygget ønsket annen løsning for lærer-

parkering, men dette ble ikke tatt til etterretning. Det er parkeringsplasser ved Nordre Ål kirke, 

Tennishallen og ved rundkjøringen i veien nedenfor tennishallen.  

 

Sak 59/22 Sykkelparkering 

Innspill fra foresatt på 1.trinn: «det burde være mulighet for å parkere sykler på småbarnstrinnet. 

Det er unødvendig langt fra stativene til inngang småbarnstrinn, spesielt for de som kommer nord for 

skolen. Det er også sprengt kapasitet på stativene på sørsiden sommerstid, så flere sykkelstativ er 

nødvendig. Det burde også være tak over alle sykkelstativene».  

Dagens sykkelstativer er samlet på et sted, og slik vil det nok også bli fremover. Fordel mtp 

overvåkning for å unngå hærverk. Det er ikke planlagt innkjøp av flere, og det vil heller ikke komme 

flere tak. Dagens sykkelstativ er dessverre ment for sykler med smalere dekk enn det som ofte brukes 

i dag, slik at man lett skader sykkelen når man løfter den opp. Dette kan forklare at mutrene kan 

løsne mtp mistanke om hærverk/løse forhjul. Adkomstområde nord for skolen er allerede noe 

komplisert mtp de trafikale forholdene, og man tenker at en sykkelparkering i tillegg ikke er ønsket 

per nå.  

 

Sak 60/22 Korte matpauser og kollektiv straff. 

En foresatt på 6.trinn har tatt kontakt og undret seg over det hen oppfatter som kollektiv straff når 

hele klassen får kortere tid til å spise når enkeltelever er urolige i matpausen, noe som bidrar til at 

enkelte barn ikke får god nok tid til å spise. Kan dette stemme, og er det vanlig praksis også på andre 

trinn? Hva er rammene for matpauser, og hvilke vurderinger gjøres for å sikre at matpausen blir en 

rolig stund med nok tid? Stein Erik sier at det som hovedregel legges opp til «stille 5» ved oppstart av 

matpausen som innebærer at det er ro/stille i 5 min for at elevene skal komme i gang med mat. 

Matpausen varer i 20 min. Innspill på møtet om bruk av skjerm under mat, ro vs konsentrasjon rundt 

mat eller skjerm. FAU oppfordrer foreldrekontakter til å be lærerne om å informere om hvordan de 

gjennomfører matpause i sin klasse og at den som kom med dette innspillet må ta det opp med 

lærer, enten selv eller via foreldrekontakt.  

 

Fast post Orientering KFU v/Erik. 

Det er satt opp møteplan før resten av året. Neste møte er neste uke på Nordre Ål. Tove Berg Nilsen 

har ansvar for å gi omvisning som forespurt. Sist møte tok opp bl.a fremtidig skolestruktur. 
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Sak 1/23 Hva vil FAU med KFU? 

Erik ønsker innspill: KFU sees på som et rådgivende organ og et forum for å dele erfaringer. Gir 

mulighet til å stå sammen om saker som berører alle skoler. Budsjett, resultat av nasjonale prøver 

kan også løftes opp i KFU. Er et lovpålagt organ hvor skolekontoret har ansvaret. Leder i KFU blir valgt 

mens Jill Harviken fra skolekontoret er fasilitator. Fjorårets erfaring er at mye tid ble brukt på 

UngData og rusproblematikk på ungdomskolenivå, noe som opplevdes lite aktuelt for barneskole. 

 

Sak 2/23 Håndbok om skole-hjem samarbeid. 

I forkant av møtet ble det sendt ut «Håndbok Hjem-skole-samarbeid Hammartun» som ble løftet 

frem på sist KFU-møte. Er det behov for noe tilsvarende på Nordre Ål? Dokumentet er ment å dekke 

alle aspekter ved skole-hjem samarbeidet. Innspill på at relevant informasjon samlet på et sted er 

positivt. Nyttig å få konkret informasjon om foreldrekontakters ansvar, sosiale aktiviteter og 

vennegrupper o.l. Opplevelse av at informasjon ved skolestart er oppstykket. Bør informasjonen 

utdeles i et hefte eller bør den være elektronisk? FAU ser at informasjonen på skolen nettside med 

fordel kan utvides. Saken må tas opp igjen. 

 

Sak 3/23 Oppstart forberedelse 17.mai. 

Satt ned arbeidsgruppe på 6.trinn som består av foreldrekontakter og Helga Marie, som FAU-kontakt. 

Skal etterspørre «erfarings-permen» av Eli-Britt. 

 

Eventuelt: 

• FAU førjulskveld: Innspill på at så mange hadde med seg hunder, selv om det foregikk ute. 

Kan man oppfordre til at hunder bør holdes hjemme ved arrangementer i regi av skole/FAU? 

Kanskje en liten sak for mange, men en stor sak for de det gjelder. Tas opp igjen i mars. Flere 

innspill/erfaringer ønskes.  

• 5.trinn: Ønske om at ukeplan sendes ut i Visma eller på mail for å få lettere tilgang, fremfor å 

logge inn på Showbie. Tilbakemelding til den/de som hadde innspillet at dette må tas opp 

med lærerne på trinnet det gjelder.  


