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Referat FAU Nordre Ål skole 

Tid: 07.02. 2023 kl 19.00-21.00. 

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

Sigrid Skjølås (vara 6.trinn), Hanne Marie Flasnes (vara 5.trinn), Ragnhild Stendahl (3.trinn og 

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

Fravær: Hillevi Høyer-Andreassen (7.trinn), og Cecilie Andreassen (4.trinn). 

 

Orientering ved KFU v/Erik 

Utgår, da Erik ikke er på møte.  

 

Sak 2/23 Utvikling/tilgjengeliggjøring av informasjon om skole-hjem-samarbeid 

Stein Erik deler ut et eksemplar av informasjonshefte som har vært utarbeidet av tidligere FAU. Skal 

legges ut som link på skolen nettside under skole-hjem samarbeid. Skal leses gjennom til neste møte 

for evnt. revidering. 

 

Sak 4/23 Planlegge eventuelle våraktiviteter som er i regi av FAU, bruktmarked f.eks? 

Tidligere avklart at FAU ikke skal bruke tid på egne dugnader, at 17.mai er hovedinntekten. Erfaring 

at dette krever mye arbeid og lite inntekt. Ønsker vi å arrangere en aktivitet som en arena for noe 

sosialt? 

Diskusjon rundt tema. Bør FAU være mer synlig ut mot foreldre og skape kontakt ut mot 

foreldregruppa? Er det aktuelt med en temakveld som går på mobbing mtp resultatene fra 

elevundersøkelsen? I hvilken form kan det være: foredrag eller stimulere til aktivitet hvor folk prater 

sammen? Endring av avslutningstur på 7.trinn hadde som delmål at mindre dugnadspress kunne 

bidra til mer aktivitet for fellesskap og trivsel på trinnene. Forslag som kommer opp er f.eks å 

arrangere bruktmarked (bærekraft, miljø), elevkveld som også inkluderer foresatte hvor elever 

opptrer (erfaring fra gamle Ekrom). Noen har positiv erfaring fra Ekrom-dagen hvor de hadde olabil-

løp og litt ulike aktiviteter. Mulig å ha en Nordre Ål-dag, hvor ulike trinn får fordelt oppgaver/ansvar? 

Vi bestemmer at vi gjør et forsøk på å arrangere en temakveld for foreldregruppen denne våren, 

helst i slutten på mars, evnt april. Foreleser fra kommunen/BUP/skolekontor/ statsforvalter/ 

høgskolen? Vinklingen kan være inkludering, tydelige voksne, sette grenser. Enkel servering, mingling 

etterpå på trinnområdet/kantineområdet. Behov for påmelding for å få en viss oversikt over 

interessen? Kristin hører med Ingrid Bergkastet, Tove sjekker opp med enhetene på Familiens Hus.  

 

Sak 5/23 Orientering om resultatene fra elevundersøkelsen 

Nylig vært avisoppslag om resultatene fra elevundersøkelsen hvor Nordre Ål har høye tall for opplevd 

mobbing på 6. og 7.trinn. 22,6% på 7.trinn oppgav at de hadde blitt mobbet, noe som tilsvarer 14 

elever. På 6.trinn oppgir 17% mobbing, som tilsvarer 16 elever. Stein Erik og avd.leder Reidun har 

gjennomført individuelle samtaler med alle elever på 7.trinn, og jobber nå med å systematisere 
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svarene gjennom bl.a sosiogram som grunnlag for videre arbeid. Tilsvarende skal gjøres på 6.trinn 

også. Stein Erik sier de har tro på det de har satt i gang. Elevundersøkelsen gav skremmende høye 

tall, og var også noe overraskende, men tas på alvor. Oppdatering på neste møte. 

 

Eventuelt: 

Det har vært innspill på at FAU søkte midler fra Sparebankstiftelsen i 2015 med spørsmål om disse 

prosjektmidlene var brukt opp. Ragnhild har sjekket opp og har funnet et tildelingsbrev pålydende 

150 000kr. Halvparten av disse står ubrukt, og Ragnhild har søkt om utvidet frist for å bruke disse 

midlene. Ragnhild sjekker opp premisser/føringer for bruk, mulig det har vært til uteareal i 

skogområdet. Blir sak på neste møte. 


