
Referat fra møte i FAU ved Jørstadmoen skole

Møte avholdt: 4/11-19.
Tilstede: Hege Karlsen(på deler av møtet), Kjetil Brandsar, Randi B Enger, Bjørn Karsrud, Ole 
Turvoll, Mildrid Fyksen, Fatima Ismail og Monika Holje.

Sak 1: Info fra rektor:
- Det er laget en overordnet plan for godt læringsmiljø i Lillehammerskolene. I tillegg har 
Jørstadmoen skole laget en egen versjon, som har et enklere språk og er mer lettfattelig. Denne skal 
gå over flere år. Den er ikke ferdig enda. Mer info kommer ut fra rektor etterhvert.
- Det skal snart gjennomføres elevundersøkelse for 5., 6.-og 7.kl.
- Det kommer en ny læreplan/fagfornyelse. Den overordnede delen av denne startet nå i høst. 
Jørstadmoen skole er tidlig ute.
- Den nye parkeringsplassen får snart lys, det jobbes med saken.

Sak 2: Treffkveldene: 
- Det er vanskelig å vite hva som kan gjøre det mer spennende å møte opp på dette. Vi drøftet 
forskjellige ting, blant annet å gjøre noe helt annet. For eks dra på hockeykamp, håndballkamp og 
utekveld. Saken trenger å modnes, og Elevrådet og FAU jobber videre med dette.
- Det er frivillig for foreldrene å stille opp på denne dugnaden. Det kan være at noen av ulike 
grunner ikke har anledning til å stille og det er greit. Hver av oss i FAU drøfter dette med 
klassekontaktene, som igjen tar det opp med foreldrene.
- Alle barn er selvfølgelig uansett velkomne selv om foreldrene ikke kan stille på dugnad.
- Husk at barna ikke skal stå i kiosken å jobbe. Det blir for trangt. 
- Vi bytter ut noe av godteriet og erstatter det med litt annet godteri. Mildrid og Monika ser på dette.

Sak 3: 17.mai:
- Kjetil har vært i kontakt med alle involverte instanser for å høre om de har noen tanker rundt den 
fremtidige 17.mai-feiringen. Dette gjelder Fåberg Musikkforening, Fåberg Menighetsråd, Fåberg 
Skolemusikk, Speiderforeningen, Grendeutvalget på Fåberg og i Rudsbygd og 
pensjonistforeningen. Alle har gitt tilbakemelding på at de syns det er fint å bli hørt i denne saken. 
Det er uansett resultatene fra brukerundersøkelsen som er styrende for hvordan 17.mai skal 
organiseres.
- Kjetil sender ut identisk spørreundersøkelse som ble sendt ut i vår til familiene til 
førsteklassingene og de tre barnehagene, slik at disse får en mulighet til å delta på undersøkelsen.
Svarfrist: 22.nov.
- Saken tas opp igjen på neste møte i FAU.

Sak 4: Skolefotografering:
- Skolen ønsker at vi fortsetter å ha årbok. Denne gir informasjon om hvem som sitter i de ulike 
utvalgene, i tillegg til alle klassebildene.
- Hege sjekker ut priser hos fotograf Kirsti Hovde, og sammenligner med Ariel foto.
- Vi kan også gi tilbakemelding til Ariel foto på at ikke alle var like fornøyde med kvaliteten på 
bildene.
- Saken avgjøres på neste møte i FAU.

Sak 5: Juleavslutning:
- 4.klasse har ansvaret. Klassen er liten og dette skaper en viss sårbarhet i forhold til antallet voksne 
som trengs for å dekke opp til de ulike oppgavene. Pr dags dato har de tilstrekkelig med folk, men 
har alliert seg med 8-10 foreldre i 3.klasse dersom det skulle bli behov.



- Vi ordner med Vipps slik at dette kan benyttes når man skal betale ved inngangen. Randi drøfter 
med foreldrene i 4.kl om de tenker at det er ok at folk betaler med både Vipps og kontanter til barna 
når de går rundt og selger lodd.
Mildrid deler Vippsen i to, slik at vi får oversikt over hvor mye vi får inn i inngangspenger og hvor 
mye vi får inn av loddsalget.
- Juleavslutningen er onsdag 11.des. Kl 18.00.

Sak 6: Møte i Trafikksikkerhetsutvalget:
- Vi tar et møte før utgangen av dette året.
- Monika kaller inn.

Sak 7: Orientering fra møte i KFU:
- Styret er konstituert. De jobber med to store saker; bruken av nettbrett og Opplæringsloven kap 
9A. 

Sak 8: Eventuelt:
- Alt er ok vdr registrering i Brønnøysundregisteret.
- Lekser: Hvem avgjør hvor mye lekser det skal være? Dette er hver enkelt lærer. Gi tilbakemelding 
til han/hun dersom dere har spørsmål rundt dette.

Referent: Monika Holje 


