
REFERAT FRA FAU, 15. MAI 2018 

Til stede; Hege Karlsen, Merethe Øyen, Irene Lykstad, Bjørn Erik Strandheim, Ole Petter Østerbø, 

Caroline Myrdal, Elisabet Roland (referent). 

Ikke til stede: Kjersti Tangen 

Tid; 18.00-19.30 

 

Temakveld – Eidsiva Bredbånd 

Tirsdag 22. mai. Eidsiva bredbånd inviterer alle foreldre til temakveld, «barnas digitale liv». 

Invitasjonen legges på skolens Facebook-side – både hovedsiden og klassesidene. 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden er oppdatert ift noe av det vi snakket om forrige gang, for eksempel 

kontaktinformasjon. Referatene fra FAU ligger under plusspunktet FAU. 

Innvilget midler fra Sparebankstiftelsen 

Vi har fått 457 000 fra Sparebankstiftelsen til uteområdet her (søkte om 650’). Hege skal i møte med 

Arne og Sven Erik (eiendom) for å avklare om det kommer ytterligere midler fra kommunen til 

oppgradering av uteområdet. Det er en klar forventning fra FAU om at dette ikke skal erstatte midler 

til oppgradering av uteområdet, men komme i tillegg til.  Inger Øverli fra skolekontoret skal bistå med 

videre plan og arbeid med praktisk utforming av uteområdene. Hun lager tre alternativer som blir 

presentert for elevene og så skal de få være med å bestemme hvilket alternativ de liker best. 

Det som skal prioriteres er blant annet å få ryddet området bak huskene, der planlegges det et 

multianlegg med fallunderlag. Det skal lages «lommer» både i umiddelbar nærhet til 

skolebygningene  og litt mer fjernt - som skal gi utfordringer av ulike slag for alle aldre og interesser 

blant elevene. 

 

Kriblemidler – Oppland fylkeskommune – kunstmidler 

Det er innledet et samarbeid med Jørn Hagen (fotograf) og Janne Aasebø Johnsen for å utforme ulike 

kunstobjekter til skolen/skoleområdet. Målet er å lage levende kunst sammen med elevene som 

knyttes tett opp mot Formålsparagrafen – i tekst og bilde, som kan videreutvikles.  

Det er også tanker om å få laget en skolesang. Det er innledet samarbeid med Magnus Beite – 

popskolen – han skal bidra til å finne en musiker vi kan samarbeide med. Også tanker om å få laget 

skuespill/musikkspill på litt sikt. 

Det er søkt om 100 000 kroner. 

 



Frukt/grønt  - skolefrukt. 

Dette er mye arbeid for skolen. Lite systematisk og mye å holde orden på. Det er i dag 15 barn som 

har fruktordning. Det oppleves som mye arbeid for et tilbud som i liten grad benyttes. Det er derfor 

vedtatt at ordningen legges ned inntil videre. 

Status bygg 

Entreprenøren melder om at alt er i rute.  

Leieavtale mellom skolen og Jorekstad er under utarbeidelse. Kommunen må være tydelige på at det 

må fremkomme av avtalen at det må være skolen som har ansvaret for å leie ut lokaler til lag og 

foreninger som gir tilbud til barn og unge. Dette vil sikre et gratis tilbud om lokalleie slik det har vært 

og er andre steder.  

Gamleskolen skal rives etter 10. september. 

Treffkveld 

Til neste år, tenke over: 

• Minne om max 100 kroner 

• Innkjøp av høyttaler/forsterker (diskorommet er borte) 

• Innkjøp av spill? Vi har noe, og er litt usikre på i hvilken grad dette tilbudet blir brukt av 

elevene. 

• Kun ostepizza 

Trafikksikkerhet 

Hege har tatt opp sikkerhet med entreprenør ved et par anledninger. Entreprenøren har vært veldig 

lydhøre og innrettet seg etter skolens ønsker/innspill. 

Det er flom i undergangen noe som betyr en krevende kryssing av Gausdalsvegen. Skolen stiller med 

personell i tiden rundt skolestart/-slutt, men SVV burde satt ned fartsgrensen på Gausdalsvegen 

tidligere, samt merket bedre at det er kryssende gangtrafikk over Gausdalsvegen. Hege etterlyser 

dette på nytt fra SVV. 

FAU neste år 

Valg av FAU-representanter er utsatt i mange av klassene for å få med foreldrene fra Buvollen. 

 


