
Referat fra møte i FAU ved Jørstadmoen skole 3/2-20

Tilstede: Fatima Ismail, Ole Turvoll, Bjørn Karsrud, Kjetil Brandsar, Randi Bull Enger, Mildrid 
Fyksen, Hege Karlsen og Monika Holje.

SAK 1: Merknad til detaljreguleringsplan av flomvoll langs Gausa:
• Innlegget er ved Ole, og Kjetil har skrevet utkast til høringsuttalelse på vegne av FAU. 
• I høringsuttalelsen vil det blant annet stå at FAU ønsker at flomvollbyggingen ikke skal gå 

akkurat der gapahuken står, evt om gapahuken kan flyttes på. Det må heller ikke gå utover 
skiløypene. FAU ønsker altså at alle funksjoner opprettholdes.

• Ole snakket om planene til Nye Veier(han er ansatt i Nye Veier) og viste dette med kart over 
området rundt nærområdene ved Jørstadmoen og Gausa. Flomvollen skal hindre at det 
strømmer vann innover fotballbanene på Jorekstad og på jordene i området. Dette er veldig 
bra :)

• Kommunen har prosjektert for flomvern, og Nye Veier er samarbeidspartner.
• Skolen kommer til å bifalle det FAU har skrevet, og Hege vil i tillegg spille inn 

utfordringene i undergangen ved rundkjøringen ved Gausdalsvegen som fylles med vann 
hvert år. Skolen og FAU sender altså inn høringsuttalelse sammen. 

• Ved å sende inn uttalelse kommer vi på lista over interessenter, og vil lettere kunne ha 
påvirkningsmulighet.

SAK 2: Nasjonale prøver: innlegg ved Hege:
• Det er stor grad av mestring på de lave årstrinnene.
• Det er nesten ingen elever i Norge som får alt riktig.
• De som har vedtak fra PPT om fritak fra deltakelse på Nasjonale prøver får dette, men 

skolen ønsker at elevene i størst mulig grad er med, slik at de føler seg inkludert i dette og at
de blir bevisste på at de faktisk har prøvd. 

• Jørstadmoen er ikke opptatt av at grafene skal se pene ut i forhold til kompetansenivået, men
fokuserer mer på at alle svarer og er inkludert.

• Hege viste grafer for 5.kl i engelsk, lesing og regning for Jørstadmoen, Lillehammerskolene 
og på landsbasis. 

• Man kan gå inn på skoleporten.no og sjekke grafene.
• Skolen skal jobbe med forbedringsarbeid, men det må tas i betraktning at ikke alle elever 

ønsker å tas ut av klassen for å jobbe spesifikt med forbedringsoppgaver. Og dersom eleven 
har store aversjoner mot dette, føler seg isolert fra klassen osv, så blir motivasjonen for 
læring også dårlig.

SAK 3: Treffkvelder – videre planlegging:
• FAU har landet på at Treffkveldene skal organiseres slik de har gjort i flere år nå. Det som er

nytt dette skoleåret er at vi har kjøpt inn litt annet godis og drikke.  
• Vi kommer til å ta et møte med klassekontaktene til høsten, for å sammen finne datoer og 

synliggjøre hvem som gjør hva.
• Minner om at klassekontaktene skal hente varer på Kiwi på torsdag før Treffkveld, og 

pengekassene hentes og leveres til kasserer.
• FAU-representanter kan sende ut påminnelse om Treffkveld 14 dager før, og skolen sender 

ut mandag den uken det skal være Treffkveld.

SAK 4: 17.mai-saken:
• FAU får i år en mer aktiv rolle i 17.mai-komiteen. Kasserer blir med for å holde orden på det

økonomiske, og det foreslås at FAU-representant for 6.kl har en aktiv rolle i komiteen 
sammen med kasserer. I år vil dette bety at Mildrid og Ole er med fra FAU i komiteen.

• FAU har jobbet med 17.mai-saken på alle møtene som har blitt avholdt dette skoleåret. 



• Vi har vært i kontakt med alle foreninger for å gi dem mulighet til å komme med ytringer for
hvordan 17.mai-feiringen på Jørstadmoen skole skal bli så bra som mulig for alle. Det er 
komiteen som setter standarden, men alle foreningene har gitt uttrykk for at de setter pris på 
at FAU har tenkt på dem og at de har fått muligheten til å bli hørt. 

• Dette skoleårets FAU har gjort sitt beste ut fra brukerundersøkelsen som vi tok over etter 
fjorårets FAU, og anser oss nå som ferdig med denne saken for i år.

• FAU foreslår at det henges opp plakater i Rudsbygd med invitasjon om å komme på feiring 
på Jørstadmoen.

• Det har også kommet innspill om å henge opp plakater denne dagen som viser skilting til 
enkleste veg til feiringen, særlig for de eldre og de som er dårlige til beins.

SAK 5: Eventuelt:
Budsjettkuttet i Lillehammer kommune: Får dette konsekvenser for Jørstadmoen skole? Hege vet 
ikke hvor mye enda, men vet at det vil komme et kutt.
En konsekvens ved budsjettkutt er at vikarinnleie ved korttidsfravær ikke kommer til å prioriteres, 
men at man må finne interne løsninger på huset.
Det som uansett skal sikres, er sikkerhetsmessig forsvarlighet og pedagogisk forsvarlighet.

Skolebiblioteket: Skolen har søkt om midler til Kulturrådet, og de neste tre årene vil skolen få 120 
bøker i året. Dette sikrer langt større variasjon på utvalget av bøker. Bra :)

Positive tilbakemeldinger: Kjetil har fått positive tilbakemeldinger på at juleavslutningen ble godt 
gjennomført, og at samlingsstundene blir satt pris på av de som kommer.

KFU: Mildrid har vært på møte i KFU, der FAU-representantene snakket om hva de ulike FAU-
gruppene har fokus på på Lillehammerksolene.

Referent: Monika Holje

 


