
Referat FAU-møte januar 2020 
  
Tid: Tirsdag 07.01.2020, kl. 19-21  
Sted: Nordre Ål skole 
Tilstede: Hanne Haaland Carlsson, Valborg Madslien, Christian Lo, Torhild Kraft, Laila Owren, 
Caroline Bræin Klette, Tina Hauer Hanssen, Jannicke W. Hjørungdal, Kristin Thorud, Ingrid Orstad 
Teigen 
Frafall:  
  
SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
  
Sak 1/20 Informasjon fra rektor  
Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver er et redskap for tilrettelegging for læring (lesing, skriving, engelsk på 5. trinn). De 
skal måle hvilket læringsutbytte elevene har hatt de 4 første årene på skolen.  
Lesing scorer Nordre Ål skole over snitt på, regning og engelsk ligger vi rett under snitt på. Alle 
resultater ligger åpent på Skoleporten.no. Der ligger også resultatene fra elevundersøkelsen. 
 
Resultatene brukes både fra skoleeiers side, skolens, trinnets og teamsiden for å se på mulige 
årsak/tiltak for videre planlegging og kvalitetsutvikling.  
 
Trinnteamene møtes og drøfter resultatene mtp hva de kan gjøre av tiltak, både i egen gruppe og 
med skolens ledelse. 
 
 
Oppsummering fra trafikk-samarbeidsmøtet 19.11.19 
Klem og kjør i Teigvegen ble avviklet for en periode fordi det ikke lar seg regulere. Skolen, politiet, 
Trygg Trafikk, Vei og Trafikk, Skoleprosjektgruppen og FAU deltok. Det er ikke besluttet hvor lenge 
evalueringsperioden skal vare. 
 
Det må etterhvert vurderes om det nå har blitt for stor påkjenning for klem og kjør i Nye 
Kringsjåveien.  
 
Kjapp gjennomgang av møtet med elevrådet i FAU i desember 
Tas neste gang 
 
iPad 1. trinn 
iPader for 1. trinn er foreløpig satt på vent pga kommunens budsjettsituasjon.  
 
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)  
  
Sak 2/20 17.mai - 6.trinn er ansvarlig 
Denne saken står egentlig under februar, men siden det er en ny skole og kreves det litt ekstra 
planlegging i år. Det bør informeres om at alle må stille opp i forbindelse med 17. mai.  
 
Årets 17. mai feiring har noen plassutfordringer mtp at skolens fotballbane enda ikke er åpen. Det 
blir derfor opp til komiteen å finne løsninger for hvor leker og aktiviteter kan gjennomføres. Det kan 
være maks 700 mennesker i hjerterommet samtidig, så antall mennesker må reguleres.  
 



Hele 17. mai feiringen som skjer på morgenen på skolen kan revideres. Vi går gjennom ulike 
alternativer og drøfter disse på neste møte. Caroline ringer Tori for å høre hva Kringsjå Skolemusikk 
ønsker.  
 
Pågående saker   
 
Sak 27/19 - Oppsummering av høstens foreldremøter 
Det lages nytt opplegg for foreldremøter fremover som er tilpasset hvert enkelt trinn, og ikke samme 
tema på hvert trinn. 
 
Sak 29/19 - Gjennomgang av første halvår, utsatt fra forrige gang.  
Erfaringer, refleksjon, kursjustering? 
 
Utsatt. 

 
Andre saker   
 
Sak 3/20 – Fremtidig klasseturer 
Det må lages en ny avtale med skolen og lærerne slik at vi kan videreføre lærerstyrte klasseturer. 
Gjeldende avtale sendes på nytt til Laila, slik at det kan tas opp med lærerne for inngåelse av ny 
avtale.  
 
For 6. Klasse er klassetur bestilt til Fagerhøi i vår. 
 
Sak 4/20 – Buldrevegg 
Det er satt av kr 70 000,- til ny buldrevegg på skolen fra Kringsjå FAU. Dette tas opp igjen for å kunne 
igangsette prosessen. Valborg sjekker med Gøran Langgård om start.  
 
Sak 5/20 – Evaluering av juleavslutning 
Juleavslutningen i 2019 ble spesiell fordi området ble så begrenset. Dette vil endres til 2020. Både lys 
og lyd bør oppgraderes til neste år, og avslutningen foregår på fotballbanen og tribunene. 
 
 
Opprydding i bod  
12 FAU bokser er nå plassert i herregarderoben for personal, under amfiet.  
I boksene er det: 
Premier til 17. mai (badeballer, gymposer, handlenett, nøkkelknipper, reflekser, buff, sitteunderlag, 
skolisser) 
Engangsbestikk og tallerkener 
Fakkelbokser 
Halloweenpynt 
Pengeskrin (6 stk) 
Striesekker 
Blikkbokser 
Pølseholdere til disk 
 


