
REFERAT FAU-MØTE  
  
Tid: Tirsdag 5.nov 2019, kl. 19-21  
Sted: Nordre Ål skole  
Tilstede: Mads Andreassen (vara Kristin Lillemo), Christian Lo, Valborg Madslien, Laila 
Owren, Torhild Kraft, Jannicke Walle Hjørungdal, Caroline Klette, Hanne Haaland Carlsson 
og Ingrid Orstad Teigen 
  
SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
  
Sak 18/19 Informasjon fra rektor  
Kort gjennomgang av skolens strategiplan.  
 
Det jobbes med en rekke utviklingsområder for Nordre Ål skole:  
 
Å bygge laget Nordre Ål: Det jobbes fortsatt godt med å bygge samhold og samspill mellom 
lærere og elever. Først skapes det trygghet i klassen, så på trinnet, deretter med resten av 
skolen.  
 
Lærerplanrevisjon: Ny overordnet del og fagfornyelser: Kunnskapsløftet fra 2006 er nå under 
revisjon hvilket innebærer nye overordnede lærerplaner og fornyelser i alle fag. Nordre Ål 
skole har jobbet med dette i lengre tid, og har kommet med innspill til departementet. Det er 
mye arbeid på tvers av andre skoler i Lhmr og Øyer. Kunnskapsløftet ga stort lokalt 
handlingsrom basert på overodnede mål. Dette fungerte ikke nødvendigvis i praksis jevnt 
over, og noen av fagene har blitt silopreget. Nå er det større fokus på tverrfaglighet og 
lengre tidsperioder med samme tema enn tidligere. Det er også nye tema som er mer i tiden 
enn tidligere tema. Trer i kraft høsten 2020. 
  
INNAFOR: Skape felles normer og regler for trivsel på skolen, og hvordan vi som foreldre 
eventuelt skal reagere hvis barnet kommet hjem og forteller noe som ikke er greit.  
 
Et lag rundt eleven: Et nasjonalt forskningsarbeid skolen har jobbet med siden 2017, og 
psykologisk førstehjelp er blant annet en del av dette «prosjektet». Alle ansatte har jobbet 
tett med dette de to siste årene.  
 
iPadutrulling til alle elever: Den faktiske bruken av iPad i skolen fremstilles ikke nødvendigvis 
riktig i media. Lærerne har fått egen opplæring i bruk av iPad for eleven/i læringssituasjoner 
og kan følge med elevenes bruk i svært stor grad. De er veiledere for «vettug» bruk av 
elektroniske hjelpemidler. Nettvett skal det jobbes med som en del av generell læring på lik 
linje med matte og norsk (under grupperingen digitale hjelpemidler). Skolen venter fortsatt 
på et direktiv fra departementet for å kunne sette på enda strengere kontroll på iPad.  
 
Skolesjefen i Lillehammer har forøvrig bestemt at nettilgang skal fjernes også for 4. 
klassinger fra og med uke 46.  
 
Tidlig innsats/begynneropplæring: Prosjekt for å sikre en trygg og fin overgang fra 
barnehage til skole, og hva slags tilnærming som brukes i denne prosessen.  
 
De to første områdene er de viktigste sett fra skolens side. 
 
 



Trafikksikkerhet og tilgjengelighet 
Vei og trafikk er ansvarlige for alt som er utenfor bygningsområdene. Det er fortsatt 
bekymringer fra foreldre på følgende områder: 

• Få parkeringsplasser på sørsiden av skolen 
o Ny parkeringsplass rett ved rundkjøringen på sørsiden skal være klar uke 

46/47, det vil lette på utfordringene på sørsiden 
 
 

• Tilgjengelighet til skolen med sykkel og vogn på sørsiden 
o Sykkel og vogn kommer ikke forbi stenene på sørsiden. Steinene er det for å 

hindre bilinnkjøring, men den ene steinen vil fjernes for å lette tilgang med 
sykkel og vogn. 

 
• Det er fortsatt dialog ang adkomsten fra Gjørtlervegen opp til rundkjøringen 

(gangveg) fordi den per dags dato er for bratt mtp universell utforming. Det ses på 
mulige løsninger. 

 
• Klem og kjør i Teigvegen/Hammersengvegen 

o Dette er ingen parkeringsplass, det skal kun slippes av barn i rundkjøringen. 
Skolen står fortsatt vakt ved skoleslutt for å forsøke å sluse barn nedover 
eller bortover Teigvegen så trygt som mulig, men de er ikke trafikkbetjenter. 

o Politi, trygg trafikk, vei og trafikk og andre parter skal nå samles på befaring 
for å se på mulige løsninger. FAU stiller med en representant. 

o Det er fortsatt mange parkeringsplasser ved Tennishallen tilgjengelig, også på 
nordsiden av hallen, ikke bare ved hallens inngangsside.  

 
Sett i lys av dagens utfordringer, oppfordrer Laila til å danne et trafikksikkerhetsutvalg, 
kanskje fra SU, som kan ha dedikert ansvar for å følge opp disse utfordringene.  
 
 
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)  
  
 
Sak 19/19 Planlegging av juleavslutning i skolegården 
Dato, møtepunkt, praktisk gjennomføring.  
 
Dato blir torsdag 12. desember. Skolen har en komité som jobber med felles innhold 
for elevene. Togene går fra angitte plasser kl 1730 og møtes på skolen ca 1745. 
Programmet på skolen starter kl 1800. Ekrom skole legges til som oppmøtested for 
lystoget.  
 
Gløgg kjøpes fra Paa Bordet, Valborg bestiller gløgg. Hvis trinnene ønsker servering 
utover gløgg (varm saft el noe), må det ordnes fra trinnene selv.  
 
Pepperkaker, fakler, ved og div må det lages en plan rundt på neste FAU-møte. 
Sjekk opp om det finnes et skriv som tydeliggjør ansvarsoppgaver mellom 
trinnforeldre og FAU som eventuelt kan sendes ut til de ansvarlige gruppene.  
 
  
Pågående saker   
 
Sak 20/19 Befaring med rektor for å se hvor FAUs løsøre kan lagres 



Det finnes et lager under galleriet der løsøre fra FAU kan lagres. FAU møtes 20 min før neste 
møte for å flytte pappeskene som nå står på feil lager. Kringsjås isdisk er foreløpig plassert 
på låven til Terezia Hole.  
 
Sak 21/19 Bruktmarked 
Hva må kjøpes inn, hvem ordner? 
Hvem kan bake kaker? 
Andre praktiske ting? 
 
Kopper og tallerkener kan lånes fra kantina, må vaskes etterpå. Servietter finnes i 
kantinedisken.  
 
Laila sender ut ny informasjon denne uken. Torhild legger ut på foresattsiden til Nordre Ål, 
og Laila kan dele på FB-siden Nordre Ål skole. Trinnrepresentanter deler info på trinnsidene.  
 
Jannicke baker 2 langpannesjokoladekaker, Torhild baker, Hanne baker. Mads kan stille 
opp, sammen med Jannicke, Torhild, Hanne og Ingrid. Torhild kjøper kaffe og saft.  
 
Vi har skolen fra 10-14, hoveddøra er åpen fra 10-10.30. Markedet er fra 11-13. 
 
Det finnes ingen konto for FAU enda, Torhild åpner en konto i egen bank slik at hun kan stå 
som Vipps-kontakt. 
 
Kaffe kr 20,-, kaker kr 10,-, saft kr 5,-. 
 
 
Sak 22/19 Signering av papirer til Brønnøysundregistrene 
Signering av referat på at leder og kasserer hver for seg har signaturrett på vegne av FAU. 
Se vedlegg 1.  
 
FAU bifaller forslaget.  
 
Sak 23/19 Skogen med rare i 
Status. 
Utsettes til neste møte.  
 
  
Andre saker   
  
Sak 24/19 Skal møtedatoene fastsatt sak 3/19 10.09.19 endres? 
Utsettes til neste møte.  
 
Sak 25/19 Hærverk på sykler 
Det har vært hærverk på (en eller flere) sykler på skolen, blant annet løsning av bolter på hjul 
slik at ulykker kan oppstå. 4. – 7. trinn har fått melding om dette, og saken er fulgt opp med 
alle elever på de større trinnene. Det er nå ikke lov å oppholde seg rundt syklene i 
friminuttene, og lærere har ekstra oppsyn.  
 
  
  



Vedlegg 1 
Fra Brønnøysundregisterets nettsider: 

Signatur  
Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Signatur 
gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av 
foreningen. 

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i 
fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til 
andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten 
hver for seg eller i fellesskap. 
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/roller-i-foreningen-eller-laget/ 

 
Leder foreslår som vedtak i sak 11/19 at leder og kasserer får signaturrett hver for 
seg på vegne av FAU. Dette for å kunne opprette bankkonto til FAU så raskt som 
mulig.  
 
Er det ønskelig/ nødvendig at nestleder også har signaturrett? 


