
REFERAT FAU-MØTE NORDRE ÅL SKOLE 
 
Tid: Tirsdag 15.oktober 2019, kl. 19-21 
Sted: Lærerrommet 
Tilstede: Jannicke W. Hjørungdal, Caroline B. Klette, Torhild Kraft, Kristin Lillemo-Thorud, Ingrid 
Orstad Teigen 
Senere ankommet: Hanne Carlsson, Laila Owren, 
Frafall: Christian Lo, Valborg Madslien, Heidi Refseth, Tina Hauer Hanssen 
 
SAKSLISTE 
 
Godkjenning av innkalling 
 
Sak 7/19 Informasjon fra rektor 
 
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)           
 
Pågående saker  
 
Sak 8/19 Valg av kasserer 
Kristin Lillemo-Thorud stiller som kasserer, med god bistand fra resten av FAU. Kristin og Torhild 
settes som disponenter på ny konto. Konto kan riktignok ikke opprettes før nytt FAU er godkjent i 
Brønnøysund. 
 
Sak 9/19   Skogen med det rare i 
Se mail fra Inger Øverli nederst. Status, penger, framdrift? 
 
Valborg og Ingrid tar det videre. Ingrid sjekker med Terezia om hvor prosjektet står, og med skolen 
om de har noen ønsker om hvor steiner og bru skal plasseres. Inger kan også brukes til videre 
konsultasjon. Det må også bestemmes hvor asfaltfigurene skal plasseres, men disse kan ikke 
«smeltes» ned i asfalten før til våren.  
 
Steiner skal males, men det kan heller ikke gjøres før til våren pga været. Steiner må også på plass, 
men det kan ikke kjøres inn med gravemaskin. Ingrid sjekker med fylkeskonservatoren hvordan man 
eventuelt kan få fraktet steinene «lovlig». Det skisseres et forslag til hvordan disse steinene kan 
plasseres slik at skolen kan ha et innspill på hvor de kan plasseres.  
 
Det er også bestilt en «tredoktor» for å vurdere trehelsen til trærne som er der i dag. Ingrid sjekker 
med Tore Bakke om det er mulig å få til et møte med tredoktoren.  
 
Hengebrua lagres i en utebod på skolen enn så lenge. 
 
Sak 10/19 Bruktmarked på skolen 
Det er mulig å låne gymsalen søndag 10. november. Alle besøkende må isåfall ta av seg skoene før de 
kommer inn. Det er mulig å selge kaker og kaffe fra anretningskjøkkenet. Klokkeslett: 11-13, 
oppmøte for selgerne kl 10.30. Parkering for ansatte kan benyttes.  
 



Vi må lage og sende ut informasjon til elever og barnehager i nærheten. Det må lages kaffe og bake 
kaker. Dobbel kaffekanne står i kantina som kan lånes. Elevene tar med seg eget bord og salgsvarer. 
Skolens elever får mulighet til å selge denne dagen, mens flere får invitasjon til å komme og kjøpe/se. 
 
Invitasjon kan sendes til Laila, så sender hun ut på Visma.  
 
Andre saker  
   
Sak 11/19  Signering av papirer til Brønnøysund  
Første søknad ble avslått; vi må sende inn rolle, navn, adresse og personnummer på hele styret 
unntatt vara, samt en underskrevet protokoll som viser valg av styret.  
 
Manglende informasjon samlet inn på møtet, men grunnet stort frafall mangler fortsatt en del 
informasjon. Protokoll og liste med nødvendig informasjon (personnummer og adresse) legges i 
resepsjonen på skolen, og det er viktig i ALLE i FAU går innom resepsjonen og skriver under denne så 
fort som mulig, og senest innen utgangen av oktober. Torhild forsøker å sende inn søknad på nytt når 
all informasjon er sanket inn.  
 
Sak 12/19 Regler rundt skolens iPader 
På foresattgruppens FB-side er det innlegg fra to foreldre ang manglende aldersbegrensning på 
iPad’ene. Stemmer dette? Hva gjør skolen/kommunen?  
 
Det ligger et filter på alle iPader for å redusere så mye uønsket informasjon som mulig. Filteret er 
ikke godt nok, så det er nå laget et nytt filter. Det nye filteret er ikke lansert enda fordi skolen venter 
på nasjonale retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet for hva som skal være tilgjengelig informasjon. 
Dette filteret vil blant annet kunne fjerne Google-søk og andre «ustyrlige» informasjonskanaler.  
 
De som går i 1.-3. klasse vil ikke få tilgang til internett hjemme.  
 
Alle iPadene styres av IKOMM og lærerne selv. IKOMM styrer blant annet tilgang til trådløse 
internett. Lærerne har full tilgang til å se elevenes skjermer på sin egen iPad når elevene er på sine 
iPader, og kan enkelt stoppe tilgang til ulike apper hvis elevene ikke følger lærernes instruksjoner.  
 
Skolesjefen har forøvrig svart på kritikken som har fremkommet den siste tiden, og FAU må stole på 
at skolen gjør det den mener er riktig i denne forbindelse. Det finnes ikke nok forskning verken i den 
ene eller andre retning som tilsier at vi kan overprøve skolens beslutning på dette stadiet.  
 
Sak 13/19 Støtte til skolefrukt 
Er det noe som skolen bestemmer? Innspill fra foreldre i 1. trinn.  
 
Det finnes statlige ordninger der staten subsidierer frukt til skoler, og der eleven betaler en 
egenandel. Nordre Ål er ikke del av denne ordningen. Det har vært tidligere erfaringer rundt lignende 
ordninger som ikke nødvendigvis har vært vellykkede. Dette vil også by på større 
logistikkutfordringer for lærerne, og lærerne vil måtte bruke mer tid på å sortere frukt enn å være 
med barna. FAU, i samråd med rektor, vurderer ikke dette som hensiktsmessig, og oppfordrer istedet 
foreldre til å sende med barna frukt hjemmefra.  
 
 



Eventuelt 
 
Sak 14/19 Godkjenning av regnskapet til Kringsjå 
Regnskapet sendes ut på mail til gamle FAU som må godkjenne dette.  
 
Sak 15/19 Referatrutiner 
Referatene sendes fortløpende til Eli Britt Ytredal når de er godkjent av FAU. Referatene skal også 
sendes til alle klassekontakter og deres varaer, samt alle FAU-varaene.  
 
Sak 16/19 Rutiner for klassetur/innsamling av penger 
Kan vi planlegge «Nordre Ål-dagen» eller lignende allerede til våren for å se potensialet som ligger i 
inntjeningen på slike dager mtp å kunne rådgi trinnene for å samle inn penger? Innspill på at høsten 
kan være bedre tidspunkt. Også større muligheter på uteområdet neste år. Tas opp igjen på neste 
møte. 
 
Sak 17/19 Lagerutstyr for FAU 
FAU har hatt en del utstyr relatert til 17. mai som nå er midlertidig lagret. Neste gang må noen 
representanter fra FAU bli med Laila og gå over dette utstyret for å se hva som må beholdes og ikke.  
 
Vel møtt! 


