
Referat fra FAU-møte, Jørstadmoen skole, 3. april 2018 

Til stede: Alle 

Agenda 

1. Omvisning 

En kort omvisning av deler av de nye lokalene, samt ombygde lokaler i eksisterende bygning. 

Det blir blant annet bygd en møteromsavdeling sør i bygget som skal erstatte deler av det 

som fantes på Jorekstad tidligere. Denne avdelingen vil bli avstengt fra resten av bygget på 

ettermiddagstid slik at det skal være enkelt å leie lokalene for lag og foreninger og andre som 

har behov i lokalmiljøet. 

 

2. Hjemmesiden.  

Lillehammer kommunes hjemmeside er under ombygging. Den nye siden til Jørstadmoen 

skole ble gjennomgått og følgende forslag til endringer/tillegg/tydeliggjøring: 

 Det må være enkelt å finne frem til hvem som er rektor og kontaktinformasjon. 

Legges inn under plusspunktet «kontakt oss». Navn, nummer, e-post til rektor, 

inspektør og SFO-leder. Åpningstider SFO. 

 Eget plusspunkt på åpningstider/start-slutt skole, evt at det legges inn under 

skoleruta? 

 Er det mulig å legge ut bilder av lærere?  

 Telefonnummer til SFO må være enkelt å finne 

 Link til FUG – foreldreutvalget i grunnopplæringen 

 Plusspunktet FAU/Klassekontakter inneholder bare navn/kontaktpersoner. 

Telefonnummer bør også inn. Er det mulig å få inn referater, informasjon fra FAU 

m.m. her? Eller et annet sted? 

 Elevrådet bør også få et eget plusspunkt 

 Gode bilder som illustrerer skolen og aktivitetene – bildegalleri 

 Kan enhet (under kartet) byttes ut med «Skoler» - eller er dette et «kommunalt 

fellespunkt»? 

 Tjenestebeskrivelser er et dårlig/lite intuitivt navn. Hva med «nyttig informasjon»? 

 Viktig at det blir «tagget» godt slik at man enkelt kan søke seg frem til det man er på 

jakt etter. 

 Et viktig prinsipp med så få klikk som mulig 

FAU-representantene tar på seg å vise den nye hjemmesiden på foreldremøtene ut over 

våren.  

 

3. Informasjon fra trafikksikkerhetsutvalget 6. mars 

Møte med vegvesenet. Det er tenkt en stor bussholdeplass på samme side som skolen. 

Lekeområde som er skjermet med gjerde bak bussholdeplassene. Parkering på andre siden 

av vegen (gamleskolen). Slippsone på Jorekstad. Fjerne jordvollen mellom skolen og veien. 

Foreslått rundkjøring ved Joker, men det er ikke aktuelt foreløpig. Bakken skal heves før 



fotgjengerovergangen fra parkeringen for å sikre bedre synlighet. Det skal settes opp gjerde 

langs hele parkeringen. 

 

 

4. 17. mai 

Vi kjører som vi pleier (barnetoget). 17. maikomiteen har spurt om vi kan bruke skolegården 

ved gamleskolen til oppstilling, taler osv., samt servering i 1. etg der. Kan være nostalgisk  – 

17. mai ble feiret der tidligere, siste året gamleskolen står. 17. mai komiteen avtaler det 

direkte med rektor. 

 

5. Treffkveldspill 

Kjersti har undersøkt hva vi (FAU) har av spill, og det var ingenting igjen av det som ble kjøpt inn 

for et par år siden. Legg ut melding på klassenes Facebook-sider om at vi trenger spill hvis noen 

har noe til overs hjemme (må være komplette). Kan tas med på neste treffkveld eller leveres på 

skolen. 

6. Årsmøte – forberedelse 

Saker til årsmøte: Revisorgodkjent regnskap, årsmelding, nyvalg osv. Sikre at det blir gjennomført 

valg på våren hvor også Buvollenforeldrene skal være representert. Dersom det ikke naturlig blir 

noen fra Buvollen som blir med, tar høstens FAU en runde på hvordan vi håndterer det, evt. ved 

å opprette en ekstra representant. 

7. Eventuelt 

a. Foreldremøtene på våren blir litt senere enn vanlig i år fordi foreldrekontaktene fra 

Buvollen skal være med på forberedelsesmøtene. 

b. Økonomi. Regnskapet for 2017 viser et underskudd på 2 %, reelt sett ca. 1,5 % (noen 

forsinkede inntekter, blant annet fra FAU). Går med litt for høy fart frem mot 

sommeren. Forventer et par nye stillinger fra høsten 2018.  

c. Søke om kriblemidler, for eksempel til å få penger til ny skolefane, logo osv. Kunst i 

offentlige rom, ønske om å få til noe for å skape/fremheve «Jørstadmoen-kulturen» i 

samarbeid med barna. 

d. Finnes det gode apper for skole-hjemsamarbeid, ala MyKid? Kommer nytt system, 

Visma, kan være muligheter der. 

e. Neste møte er 8. mai. Siste FAU i år er 5. juni. Det blir årsmøte før FAU denne dagen. 

f. Tirsdag 12. juni, avslutning for 1.-6. klasse på vegmuseet. 

 

Referent; Elisabet 


