
Møte i FAU 

Sted/dato: Jørstadmoen skole, 18. september 2018 

Til stede: Ole Petter Østerbø, Irene Lykstad, Bjørn Erik Strandheim, Nina Brandsar, Randi Bull Enger, 

Elisabet Roland (referent) og Hege Karlsen (rektor) 

Ikke til stede; Caroline Myrvang og Sunniva Ihle Steinstad 

 

Valg 

Ole Petter har ikke kapasitet til å sitte i det kommunale foreldreutvalget (KFU). Jørstadmoens 

representant i KFU i 2018/19 må velges på neste møte. 

FAU blir utvidet med en ekstra representant for skoleåret 2018/19 for å sikre at tidligere 

Buvollenforeldre blir representert. Hilde Finstad, 6. klasse har sagt ja til å stille. 

 

Møteplan 

Møtene er i utgangspunktet den første tirsdagen i hver måned fra kl. 18.30-20.00. 

• 9. oktober 

• 6. november 

• 4. desember 

• 5. februar 

• 5. mars 

• 2. april 

• 7. mai 

• 4. juni - årsmøte 

 

Treffkveld 

Treffkveldene videreføres. 2 kvelder for 1.-4 trinn og 2 for 5.-7. trinn. FAU og foreldrekontakter er 

ansvarlige. Aktiviteter er disko, spill, dans, kiosk. Inngang 20 kroner, maksbeløp det er lov å ha med 

er satt til 100 kroner. 

Kan benytte SFO-rom samt møteavdeling hvis den ryddes. Langgangen bør stenges av fordi det er 

vanskelig å følg godt med hva som skjer der og det har vært flere uheldige hendelser der. 

FAU sørger for at det blir tatt opp på alle foreldremøtene at alle som er satt opp på vakter kommer, 

eller sørger for at det kommer noen i stedet for dem dersom de ikke kan. Dette er viktig fordi vi 

hadde et par uheldige episoder i fjor, blant annet fordi det ikke var nok foreldre til stede. 

Innkjøp av HDMI-overgang til mobiltelefon. 

Inntektene fra treffkvelden går sammen med inntekter fra 17. mai, juleavslutning m.m. til å dekke 

utgiften til aktiviteten i skolens ekskursjonsplan: 

• Elverum i 5. klasse 



• Oslo i 6. klasse 

• Fagerhøy med en overnatting i 7. klasse 

 

Datoer for treffkveld 

• 12. oktober, 1.-4. trinn, til stede fra FAU – 4. klasse, Caroline 

• 19. oktober, 5.-7. klasse, til stede fra FAU – 7. klasse, Irene 

• 16. november, 1.-4. trinn, til stede fra FAU – 3. klasse, Randi 

• 23. november, 5.-7. trinn, til stede fra FAU – 7. klasse, Irene 

• 8. februar, 1.-4. trinn, til stede fra FAU – 2. klasse, Elisabet 

• 15. februar, 5.-7. trinn, til stede fra FAU – 6. klasse, Bjørn Erik 

• 22. mars, 1.-4. trinn, til stede fra FAU – 1. trinn, Nina 

• 29. mars, 5.-7. trinn, til stede fra FAU, 5. trinn, Ole Petter 

 

Orienteringssak fra rektor - forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget i Lillehammer kommune har bestemt at det skal gjennomføres en revisjon av 

skolenes håndtering av Kap 9 A i opplæringsloven (elevenes skolemiljø). Dette Forvaltningsrevisjon. 

Et firma er leid inn for å gjennomføre revisjonen. Gå gjennom det systematiske arbeidet, herunder 

rutiner. 4 skoler er plukket ut og Jørstadmoen skole er en av dem. Det er meldt at de skal bruke 350 

timer på revisjonen. 

Skolene sender inn overordnede dokumenter, i tillegg skal sentrale personer intervjues, herunder 

rektor, sosiallærer, helsesøster m.m. Det er også aktuelt med intervju av foreldrerepresentanter 

(FAU). Rektor kommer tilbake til dette dersom det blir aktuelt. 

Bakgrunnen for revisjonen er nytt kapittel 9A, fokus på disse sakene i media, saker hos Fylkesmannen 

osv. Kontrollutvalget ønsker å få et bilde av situasjonen, og hvor vi eventuelt har et 

forbedringspotensial i Lillehammer kommune. 

 

Juleavslutning 

Dato satt til 11. desember. FAU har besluttet at juleavslutningen avholdes i hallen på Jorekstad i år 

også (ikke i det nye allrommet). Viktig at vi har en felles fest for alle. Juleavslutningen er også en 

viktig inntektskilde for FAU. 

 


