
Referat Jørstadmoen FAU 2022-2023 
 

Dato Mandag 06.02.23 

Til stede Lina Helen Dissen, Marthe Evenrud Bjerke, Anne-Lene Gustafsholm, 
Karoline Bakken, Veronica De Wit , Vemund Bjørke, Ragnhild 
Syversen (F.K 6. trinn) 

Forfall Lena Dalen, Stine Rybråten, Kristine Aurlien 

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 1 Arrangering av 17.mai 2023 - med foreldrekontakt på 6. trinn. 
 
Planleggingen er i gang. Er for få foreldre på trinnet, skal be 5. trinn om hjelp for at 
logistikken skal gå opp. 5. trinn er informert. Jobber med å få satt gruppeledere. 
 
Innkjøp:  
Ser ut til å holde seg innenfor budsjett.  
Veronica undersøker priser på pølser hos Hafjell slakteri og avtaler med 
foreldrekontakt 6. trinn.  
Følge med når det er kundeklubb-kveld for å handle drikke.  
 
Samarbeid: 
Har sendt epost til skolekorps og musikkforeningen, avventer svar.  
Har sendt mail til kokken i militærleiren, avventer svar.  
Anne-Lene var på møte i grendeutvalget forrige uke. Er kalt inn til fellesmøte i morgen 
for å snakke om mulig 17.mai komitè. Ragnhild og Vemund vil delta fra skolen.  
 
Felles info i forkant: 
Rektor sender ut informasjon om 17.mai på Visma. Klassekontaktene er ansvarlige for 
klassen i toget, samt fane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veronica 
FK 6.trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemund 

Sak 2 Info fra rektor: 
Elevundersøkelsen:  
Har fått resultater, men det er utfordrende å lese resultatene da flere resultat 
«skjermes» av personvernhensyn. Det skal ikke kunne identifiseres elever, så når det er 
få elever blir flere resultater «skjermet» for å unngå at en kan identifisere elever ut fra 
for eksempel kjønn m.m. Små trinn gjør det mer utfordrende å lese av resultater.  
 
Resultater:  
Alle resultatene av elevundersøkelsen ligger på UDIR sine nettsider.  
Gått gjennom resultatene på 5., 6. og 7. trinn. Resultatene tas opp videre i fellesmøter i 
lærerkollegiet, samt vil tas opp tema trivsel med elevene på trinnene.  
Temaet tas opp igjen på neste FAU møte.  
 
 
Juleavslutning: tilbakemeldinger fra lærerne på FAUs forslag om forenkling: 
Av FAUs forslag ønsker lærerne å prøve ut forslaget om utendørs juleavslutning.  

- Enklere å organisere (mtp rydde ut/inn av klasserom, ganger m.m.)  
- Plass til alle (besteforeldre m.m) 

 
FAU vil sende ut en melding på VISMA med bakgrunnsinformasjon om årsak til 
forslaget om forenkling, samt mulighet for alle foreldre til å uttale seg. Vemund og 
Anne-Lene lager forslag til melding. 

 
 
 



Referat Jørstadmoen FAU 2021-2022 

 

Sak 3  Mobilbruk bilde/filming ved skolens arrangementer: 
Temaet ble tatt opp på møte i KFU. En skole som har valgt å ha totalforbud.  
 
Temaet vil drøftes på rektormøter, samt tas opp i alle FAU på alle skoler.  
 
Diskuteres utfordringer og tanker rundt mobilbruk: 

- Handler om personvern 
- Problematisk om/når det deles film/bilder av andres barn i sosiale meder. 
- Elevene læres om viktigheten med samtykke – skal det være fritt frem for 

foresatte? 
- Noen skoler kan ha elever som ikke skal publiseres – av sikkerhetshensyn.  

 
FAU foreslås at temaet tas opp på alle trinns foreldremøter i løpet av våren, og at 
foreldre/foresatte bevisstgjøres og oppfordres til å tenke over hva man deler og hvor 
man deler.  
 

 
 
 
 
 
 

Sak 4  Kakedugnad vår 2023 
- Anne-Lene bestiller salgskataloger, samt snakker med tidligere ansvarlig for 

innspill på gjennomføring.  
- Sender ut mail til klassekontaktene -  med informasjon om kakesalget og deres 

rolle.  
- Sende ut informasjon på VISMA om bakgrunn for kakesalget, og skjema med 

hjem. 
- Skjema / VISMA melding sendes ut 20.02 – frist for bestilling settes til 06.03. 

 
 
Anne-Lene  
 
 
Vemund  
Anne-Lene 

Sak 5 Møte i grendeutvalget 
- Kort info fra møtet 

 

 

Sak 6 Fellessamling fredager - informasjon i forkant om dato/tid 
- Ønskelig å få informasjon om fellessamlinger der foreldre er invitert lenger tid i 

forkant slik at flere foreldre har mulighet til å delta.  

 
 
 
 

Evt Spørsmål om bytte av møtedag for FAU?  
Ønskelig å beholde mandager som fast møtedag ut dette skoleåret.  
 

 

 

Neste FAU-møte avholdes 06.03.23 

 

 


