
Referat FAU møte mandag 2. mai 2019 
 
Tilstede: Ole Petter Østerbø, Bjørn Erik Strandheim, Anne Mari Hanstad, Bjørn Karsrud, Hilde Finstad, 
Nina Linnea Brandsar, Elisabet Roland, Hege Karlsen. 
Ikke til stede: Caroline Myrdal 
 
Referent: Elisabet Roland 
 
Agenda for møtet:  
Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Forberedelse årsmøte, herunder regnskapsavslutning 
17. mai – evaluering og organisering av voksne i buss/tog 
Mobiltelefon – forslag fra elevrådet 
Eventuelt – juleavslutning neste år 
Sparebankstiftelsen, ang. søknad 
 
 

 
Godkjenning av referat 
Referatet fra forrige møte er godkjent. 
 
 
Forberede årsmøtet 4. juni 
 
Regnskapsavslutning. Nina orienterer om at hun har avtale med revisor den 24. mai. Han har lovet å 
behandle regnskapet kjapt, slik at regnskapet skal ligge ferdig godkjent minimum en uke før 
årsmøtet. 
 
FAU satte opp forslag til budsjett for neste skoleår. Det fremlegges årsmøtet for godkjenning. 
 
 
 
17. mai – evaluering 
Gjennomføres uka etter 17. mai slik at resultatet foreligger i forkant av årsmøtet. 
Det vil bli delt ut et enkelt evalueringsskjema via ranselpost. Skolen/kontaktlærerne samler inn 
skjemaene og en fra ledelsen ved skolen oppsummerer svarene. FAU får presentert samlede tall, 
herunder svarprosent. Skolen vil også sørge for en purring ila uka. FAU vil ikke sitte på informasjon 
rundt hvem som har svart hva. 
 
Skjemaet vil inneholde følgende: 
FAU ønsker å få din/deres tilbakemelding på årets arrangement - og ønsker for neste års 
arrangement. FAU vil på bakgrunn av tilbakemeldingene herfra, og innspill fra elevene via elevrådet, 
lage en innstilling til årsmøtet den 4. juni.  
 
Ønsker du/dere at 17. mai-toget neste år på Jørstadmoen skal gå fra kirken og ned til skolen, for så å 
ha de tradisjonelle aktivitetene der? 
Ønsker du/dere at 17. mai-toget neste år skal delta i det felles arrangementet i Lillehammer sentrum, 
for så å returnere til skolen og gå i tog og ha de tradisjonelle aktivitetene der? 
Evt. ønsker du at 17. mai-toget neste år skal gå i nærområdet rundt skolen, for så å gjennomføre de 
tradisjonelle aktivitetene der? 
 



Barnehagene får også tilsendt undersøkelsen. 
 
Elevrådet vil også behandle saken. Elevrådsrepresentantene får i oppgave å snakke med klassen sin 
om hva som var bra på 17. mai, og hva som kunne vært annerledes, før de diskuterer saken i 
elevrådet. Rektor får et ansvar for å oppsummere det som kommer frem der. 
 
17. mai-komiteen bør også få uttale seg om hvordan arrangementet i år har gått. Det er flere 
endringer rundt 17. mai i år, blant annet rundt servering av mat. 
 
17. mai – organisering toget i Lillehammer 
Viser til utsendt informasjon via ranselpost i dag. Der fremkommer det at det er klassekontaktene 
som har ansvaret for å følge klassen, både på bussen og i toget. FAU-representantene stiller seg også 
til rådighet for å være med på dette. Det er flere ansatte på skolen som kommer til å være med 
klassene sine på bussen/i toget i Lillehammer. 
 
FAU-representantene får ansvaret for å få med seg klassefanene og «krysslistene» på bussen. Fanene 
vil stå i resepsjonsområdet på skolen. Det vil henge lister på fanene på «fanebærerekkefølge».  
 
 
Sparebankstiftelsen – svar på søknad om midler 
Jørstadmoen skole har fått innvilget 30 000 kroner til støtte til innkjøp av diverse vinterutstyr. Det vil 
bli kjøpt inn utstyr til utlån. Det har foreløpig ikke kommet tilbakemelding på søknaden om midler til 
treffkvelder. 
 
 
Mobiltelefon 
 
Elevrådet har bedt FAU gjøre en vurdering av om det kan åpnes for bruk av mobiltelefon på skolen. 
Dette vil i så fall kreve en endring av Trivselsreglementet på skolen. De har tidligere lagt frem saken i 
Samarbeidsutvalget. 
 
Forslaget er at det skal åpnes for bruk av mobiltelefon for 5. -7. klasse. 
 
Negativt:  

• Mindre fysisk aktivitet i friminuttene.  

• Ikke alle har med telefon 

• Ikke greit med sosiale medier på skolen  

• Smestad får ikke bruke telefon – hvorfor skal vi? 

• Det kan bli mer mobbing via telefon 

• Småtrinnet blir misunnelige på mellomtrinnet 
 

Positivt: 

• Fint for elever som ikke har noe å finne på ute i friminuttene 

• Med gode regler bør det bli en fin aktivitet 

• Alle på mellomtrinnet har iPad- dermed blir det ikke utettferdig 

• Konsekvenser ved regelbrudd 

• Elevvakt 
 

Regler: 

• Faste dager fordelt på trinn 



• Forbud mot å ta bilder uten tillatelse 

• Fast plass på skoleplassen eller inne hvor telefonen kan benyttes 

• Aldersstyrt 
 
 
FAU diskuterte saken, og ønsker å gi elevrådet ros for å ha tenkt på mye i sitt forslag. Spesielt fint at 
de tenker på at alle skal ha det bra på skolen.  
 
FAU er likevel redd for at de negative sidene vil overgå de positive. Særlig er dette med mobbing via 
ulike sosiale medier en viktig negativ faktor som det vil være vanskelig for de voksne på skolen å 
følge opp på en god måte. FAU mener også at det er viktig at det blir lagt til rette for så mye fysisk 
aktivitet som mulig i friminuttene. Det er i tillegg et poeng at elevene, når de går over i 
ungdomsskolen, ikke lenger vil ha denne muligheten. Åpning for bruk av mobiltelefon på skolen kan 
også legge press på anskaffelser av telefoner for flere. 
 
FAU anbefaler derfor at det ikke åpnes for tilgang til bruk av mobiltelefon på Jørstadmoen skole. 
 
 
Eventuelt 
 
Juleavslutning neste år. 
 
Neste års 4. klasseforeldre ønsker å kontakte de eldre klassetrinnene for å få hjelp til arrangementet. 
FAU bekrefter at dette er ok under forutsetning av at det ikke legges press på enkelte grupperinger. 
Saken tas også opp på foreldremøtet til neste års 3. trinn ift. å høre på nytt om det er mulig å få noen 
til å stille opp til rigging/pynting/ta imot premier/parkeringsvakt på selve kvelden (ikke 
komitéarbeid). 
 
Sommeravslutning 
Vil skje på skolen i år (ikke på Vegmuseet). Det blir delt avslutning i år. 1.-4. trinn én dag, 5.-6. en 
annen dag – og 7. har en egen avslutning 19. juni. Det kommer nærmere informasjon fra skolen om 
dagene senere. 


