
REFERAT FAU-MØTE  
  
Tid: Tirsdag 3. desember 2019, kl. 19-21  
Sted: Nordre Ål skole 
Tilstede: Jannicke Hjørungdal, Tina Hauer Hanssen, Hanne Carlsson, Steinar Grue, Torhild Kraft, 
Kristin Lillemo, Valborg Madslien, Ingrid Orstad Teigen, Kaja Nyqvist og Caroline Bræin Klette 
Fra SFO: Grethe Maller 
Fra Elevrådet: Marie, leder fra 7. klasse, Aksel nestleder fra 6. klasse 
Frafall: Laila Owren og Christian Lo 
  
SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
  
Sak 26/19 Informasjon fra rektor  
Oppsummering fra trafikk-samarbeidsmøtet 19.11.  
  
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)  
  
Sak 19/19 Planlegging av juleavslutning i skolegården forts. fra forrige møte.  
Mailen om hva som skal gjøres på det enkelte trinnet sendes ut, Jannicke oppdaterer og 
avsjekker med Laila. 
 
FAU-representantene sender ut mail til sitt trinn, som deretter sender ut til klassekontakter.  
 
FAU har fikset gløgg til alle. 
 
Trinnene fikser følgende selv: 
Ved 
Pepperkaker eller annet godt 
Varm saft om ønskelig 
Eventuelt lykter til bordet 
Slukking av bålpanner 
 
Bord til alle trinn ordnes av vaktmester.  
 
Laila lager et kart med hvor hvilke trinn er plassert, dette må sendes ut på forhånd.  
 
Jannicke kjøper fakler som kan hentes hjemme hos henne i forkant. Husk lighter.  
   
Sak 26/19 Dialog med elevrådet 
 
Elevrådet har møter ca en gang i måneden med sosiallæreren. De ønsker å bruke tid på mer «ordentlige» 
saker, ikke bare useriøse henvendelser som feks pizza i kantina. Det er også ønske om å ha med rektor i 
elevrådet, slik at de kan få konkrete svar med en gang.  
 
Saker i elevrådet: 
 
Leksefri skoledag 
Elevrådet ønsker leksefri skole og lengre skoledag. Lekser føler til større og større forskjeller i dyktighet 
og mestring på skolen. I 6. klasse er det nesten 100 % oppslutning på leksefri skoledag. Forskning viser 



så langt at leksefri skole ikke gir utslag på nasjonale prøver versus resultater fra tradisjonelle lekseskoler. 
Man jobber ofte mer effektivt på skolen enn når man sitter hjemme alene.  
 
Lekser oppfattes som mye styr når man kommer hjem og har aktiviteter i tillegg.  
 
Rektor og FAU kan beslutte eventuell leksefri skole i samspill, har elevrådet lest seg frem til. Det må vi 
høre med Laila om stemmer. 
 
Sølete doer 
Elevrådsrepresentantene har ikke opplevd problematikk rundt at doene oppleves som sølete. De har 
forslag om at man eventuelt kan gjøre om doen i «skittenområdet» til fellesdo, og de to andre som 
kjønnsbaserte doer. SFO-leder har opplevd at noen av elevene på de minste trinnene, søler mer enn 
«vanlig», og støtter elevrådets forslag. Elevrådet oppfordrer også klassetrinnene til å snakke om doene i 
klassen.  
 
Annet forslag er eventuelt å ha en dovenn som følger deg på do. Da slipper man å være redd for å låse, 
og for at andre skal komme inn. Det kan også lages «doregler». 
 
Den nye låsen kan forøvrig enkelt dirkes opp fra utsiden, og det har vært et tema på noen av de eldre 
trinnene. Dette har sluttet nå, etter mye fokus i klassene.  
 
Onefoot 
Det er ønske om utvidet/endret onefoot-areal, men det er avgrenset på kartet hva som er tiltenkt. 
Skogen er stengt for aking pga for mye is per dags dato.  
 
Elevrådet inviteres tilbake i mai.  
 
 
Sak 27/19 Oppsummering av høstens foreldremøter 
Utsettes 
 
Sak 28/19 Referat fra KFU-møte 
Kommunens Foreldre Utvalg, Steinerskolen og NTG U er med for første gang. Referatene legges ut på 
Lillehammer kommunes sider. Det skal igangsettes et prosjekt rundt bedre foreldremøter, og mer 
samkjøring på tvers av skolene. Større grad av alderstilpassede møter, og mer inkluderende/engasjerende 
møter som kan bevisstgjøre/ansvarliggjøre foreldrene.  
 
I KFU deler man også informasjon fra de andre FAU’ene i kommunen.  
 
Sak 29/19 Gjennomgang av første halvår  
Utsettes. 
Erfaringer, refleksjon, kursjustering? 
   
Pågående saker   
 
Sak 21/19 Bruktmarked. 
Resultat: Det kom inn totalt 1520 kr, noe som gir et overskudd på kr 1200.  
Opplevd lite mennesker, og noen forbedringspunkter er allerede registrert og nedskrevet (vedlagt 
innkallingen til dette møtet).  
 
De som var her syntes det var et godt tiltak, som absolutt bør videreføres. Mer markedsføring kan 
nedlegges neste gang, og vi kan absolutt tørre å gå ut bredt.  



Det manglet ikke folk som skulle selge noe, men det manglet noen som skulle kjøpe noe.  
 
Torhild renskriver forbedringspunkter, og retningslinjer som kan følges neste gang.  
 
Sak 23/19 Skogen med rare i. Utsatt fra forrige møte.  
Status:  
Fylkeskonservatorene har ikke vært orientert om at det allerede er bygget en del i skogen. Ingrid har 
laget en skisse til hvor ting kan plasseres, spesielt mtp hengebrua og fundamentene denne trenger. Det er 
også eksisterende fundamenter i skogen, som kanskje kan brukes.  
 
Steinene fra byggeplassen er det en dialog rundt, Ingrid holder i denne.  
 
Det forventes noe stillstand i skogen frem til våren. 
 
  
Andre saker   
 
Sak 24/19 Skal møtedatoene endres?  
Utsatt fra forrige møte.  
Det foreslås å holde på allerede-bestemte datoer ut våren 2020. 
 
Sak 31/19 SFO-tilbudet ved skolen. 

Generelt: 
SFO selv var ikke kjent med skolen fra skolestart, og har brukt tiden frem til nå på å bli kjent med 
hverandre (ny ansattgruppe), med skolen og mulighetene den bringer.  
 
Det største frafallet på SFO kommer først i 4. klasse, frem til da er det stort sett god dekning på SFO fra 
alle trinn. 
 
Informasjon om aktiviteter så langt har ikke kommet ut til foreldre, pga manglende funksjoner i 
VISMA. Etter jul er det lagt opp til et annet informasjonsløp til foreldre, og informasjons skal sendes ut 
ukentlig. Både oppsummering og planer for uken som kommer. 
 
Det er nedsatt en gruppe som skal jobbe med kvaliteten i SFO, en kvalitetsplan. Forhåpentligvis er 
denne klar til høsten 2020.  
 
Forventninger til SFO forandrer seg fra år til år etterhvert som foreldre og elever skiftes ut. Dette er noe 
SFO må tilpasse seg på best mulig måte hvert år. 
 
Det er kun fagarbeidere som jobber på SFO, alle har kompetanse innen vernepleier, barne- og 
ungdomsarbeider, førskolelærer o.l.  
 
Opplæring/introduksjon i Trygghetssirkelen kan tilbys fra helsestasjonen, og bør kunne tas inn på SFO.  
 
Det legges nå planer for overgangen fra barnehage til skole for neste kull, og det er planer om endring. 
 
Aktiviteter/tilbud 
Tilbakemelding fra foreldre er ønsker om flere planlagte/organiserte aktiviteter både ute og inne.  
 
SFO selv opplever innimellom at man fort «mister» oppmerksomheten til en del barn når de voksne blir 
opptatt med aktiviteter. Dette jobbes det med å finne en god balanse på. 
 



Muligheten til at barna skal kunne velge er et sterkt ønske fra foreldre, både mulighet til frilek og 
planlagte aktiviteter. 
 
Mange gode eksempler fra AKS om aktiviteter som drives i SFO, det er ønskelig å få til noe lignende.  
 
Kulturskolen har noen tilbud i SFO-tiden, men det er ikke i regi av SFO som sådan, det er i regi 
Kulturskolen. 
 
SFO blir oppfattet som oppbevaring for barn i stedet for aktivitetsdrevet. 
 
Trygghet og aktivitet er de største «manglene» som oppleves fra foreldre, samt ekte engasjement med og 
for barn.  
 
Det å være ute i alt slags vær, er også et savn fra foreldre. 
 
Det jobbes kontinuerlig med det å være ute, det å igangsette aktiviteter og dette med å være engasjert fra 
SFO sin side.  
 
SFO-leder inviteres på flere møter fremover. 
 
Tiltak fremover:  
Informasjon til foreldre sendes ut ukentlig, både oppsummering fra foregående og planer for neste. 
 
Fra 1530-1615 blir det nå gymsal med egen gymlærer.  
 
3. januar har SFO planleggingsdag hvor innspillene tas opp.  
  



Vedlegg 1. 
Evaluering av bruktmarkedet 10.11.19. 

Av totalsummen kom ca 900kr via Vipps og 600kr kontant. Det ble lagt ut 320kr for saft og kaffe. Det 
ble kjøpt inn 8 poser kaffe (totalt 2kg) og 3 x 1,5L saft. Det ble brukt 2 poser kaffe og <1 flaske saft, men 
åpnet både rød og gul.  
Det ble bakt 3 vanlige og 2 glutenfrie kaker, dette var rikelig.  

Hva som fungerte bra: 
• Ha ferdige plakater med vipps-nr og info om sko-forbud. 
• Det kom folk! "#$%  
• Tilbakemeldinger på at dette var et positivt tiltak. Barna fikk lære litt om tingenes verdi og det 

var motiverende å få alle pengene selv. Mye fint til salgs.  

 

Forbedringer til neste år: 
• Skriv ut prisliste til kaféen på forhånd.  
• Vurdere å merke kakene med kakekort ifht allergener. 

Kakekort og info finnes på www.naaf.no 
Gjelder også for 17. mai.  

• Ha med ekstra teip, tusj og ark, søppelsekker.  
• Åpne døra fra kl. 10 – noen kom før 10:30 for å rigge seg til.  
• Skaffe tilgang til bommen så folk kan kjøre varene litt nærmere. Fungerte også uten.  
• I forhold til mengden selgere, og tilbakemeldinger på fb, kan vi utvide annonseringen neste 

gang. Alle byens barnehager kan informeres, samt bruke «Hva skjer i Lillehammer» og 
tilsvarende sider på fb. Plakater på matbutikker? Annonsere i Byavisa og  

• Burde vi hatt et skilt med mat/drikke-forbud i hallen? 
• Var det nok med 1t til opprydning? 2 stk. tok alt.  
• Skal vi lage en dreiebok/oppskrift for arrangementet som vedlegg til håndboka? 


