
REFERAT FAU-MØTE FEBRUAR 2020 
  
Tid: Tirsdag 04.02.2019, kl. 19-21  
Sted: Nordre Ål skole  
Tilstede: Laila Owren, Hanne Carlsson, Caroline Bræin Klette, Jannicke Walle Hjørungdal, Torhild 
Kraft, Heidi Refseth (vara Christian Lo), Ingvild Christensen (vara Valborg Madslien), Kristin Lillemo 
Thorud 
Fravær: Christian Lo, Valborg Madslien, Tina Hauer Hanssen og Ingrid Orstad Teigen 
  
SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
  
Sak 6/20 - Informasjon fra rektor  
 
Representant til SU/SMU? 
Møter to ganger i løpet av året. Samarbeidsutvalg og Skole Miljøutvalg.  
 
Første møte er torsdag 13. februar kl 14. Hanne Carlsson deltar fra FAU, i tillegg til FAU-leder. 
 
Oppdeling av skoledagen til høsten 
 
Det vurderes nå om det skal legges tilbake til samlede friminutt ettersom hele uteområdet åpner til 
høsten, og barna får langt større områder å bevege seg på. Lærere har kommet med innspill som ble 
lagt frem for FAU. 
 
Delte friminutt: 
Fordeler: bedre tilgang til lekeapparater og uteområder, mer oversiktlig situasjon. Reduksjon i 
opplevde konflikter. 
 
Ulemper: økning i inspeksjoner, større område som krever flere lærere for å holde oversikt ute, det 
blir mer inspeksjon på lærere og opplevd dårligere arbeidsmiljø grunnet færre treffpunkt for de 
ansatte. Det er også vanskelig å få tak i folk om det skjer noe fordi lærerne ikke er «synkroniserte» og 
flere er ute av lærerkontorene store deler av dagen. Mindre treffpunkt for lærere og mindre 
treffpunkt på tvers av trinn og for faddere og fadderbarn. 
 
Samlede friminutt  
Fordeler: Det blir et større område og barna kan spre seg. Plassmangelen som første til delte 
friminutt i første omgang bortfaller. Barna kan treffes på tvers og bli kjent med hverandre/vant til å 
omgås på tvers av alder. De kan lære av hverandre.  
 
Ulemper: Større press på fotballbana og andre lekeapparater ved samlede friminutt. Dette kan i såfall 
styres ved at skolen legger opp til fortrinnsrett ved de ulike apparatene.  
 
Første trinn vil uansett ikke følge ordinær friminuttplan fordi det må tilrettelegges i større grad etter 
deres hensyn. Første trinn må også oppholde seg på begrenset område frem til jul. 
 
FAU støtter et års prøveordning med samlede friminutt fra høsten. 
 
 
 
 



 
Gjennomgang av møtet med elevrådet: 
 
Leksefri skoledag: 
Elever i 6. og 7. trinn har fremmet ønske om leksefri skoledag siden i høst, og har etterhvert vært 
flinke til både å samle informasjon og legge frem saklige argumenter for elevrådet og deretter rektor. 
Elevrådet la det frem for FAU før jul, og FAU ønsker å ta det opp igjen med rektor. 
 
Leksefri skole bør drøftes på kommunalt nivå i Lillehammer slik at Nordre Ål ikke er eneste skole som 
for eksempel er helt leksefri. Forlenget skoledag og lekser som gjøres ila dagen vil ha større 
påvirkninger på ytre rammer av skoledagen, og kan ikke nødvendigvis bestemmes av skolen alene.  
 
Det er en del skoler som nå har fullstendig leksefri, kan vi lære av disse skolene og se på resultatene 
mtp læringsnivå? Læringsnivået for elevene bør legges til grunn for eventuelle beslutninger senere. 
 
Det finnes et minimumsnivå av antall timer elevene må ha totalt sett i løpet av de 7 årene de går på 
skolen. Skolene står fritt til å disponere disse timene i løpet av årene, og løser dette med ulike 
modeller.  
 
Leksefri skole med utvidet skoledag på en time innebærer like mange lærerressurser, men vil føre til 
at noen timer for eksempel vil miste to lærere. Lærerne har en læretid på 19,5 time i løpet av uken 
som uansett må fordeles på skoletimer, så det vil bli en konsekvens mtp ressursfordeling. 
 
Laila undersøker nærmere hva som ligger i ulike løsninger, hvilke konsekvenser eventuelle lengre 
skoledager vil ha, hva som ligger i handlingsrommet til skolen alene og til kommunen, hva skolesjefen 
mener og lignende. Saken kommer på agendaen i mai, når vi alle er mer forberedt og har 
faktagrunnlag som kan drøftes.  
 
Doer hos de minste 
De minste trinnene syns det er ekkelt på do, med mye søl, og barna vil ikke gå på do.  
 
Det er totalt tre doer på hvert trinn. Løsning som er diskutert hos lærerne er å merke en som 
guttedo, en som jentedo og bevare en «vanlig» do. FAU støtter løsningen, og skilting innføres for 1. 
til 4. trinn. 
 
Elevrådet ønsker Laila som fast representant 
Grunnet kapasitet kan det ikke loves at rektor er med på alle møter, men hun er med innimellom.  
  
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)  
  
Sak 2/20 - 17.mai 
Status for 17.mai-komiteen i 6.klasse. 
Komiteen er fastsatt, og er i gang.  
 
Har Nordre Ål skole en egen fane til barnetoget?  
Det er ikke laget ny fane enda, og vi rekker ikke å få produsert egen fane til 17. mai. Det jobbes med 
en midlertidig løsning for årets tog.  
 
For den nye fanen som skal produseres: 
Det skal settes ned en fanekomite med foreldrerepresentanter og lærerrepresentanter for. Det blir 
en lengre prosess. Forhåpentligvis kan prosjektet med ny skole sette av midler fra andre potter til ny 



fane. FAU har også blitt forespurt om å kunne bidra med noen midler. FAU spilte ballen tilbake til 
rektor, og ber om å bli forespurt en konkret sum. 
 
Ønsker vi å gjøre endringer på programmet før barnetoget? 
Ny skole betyr endringer på tidligere program på forhenværende Ekrom og Kringsjå skoler. Kringsjå 
skolemusikk får dermed også endringer i sitt program. Det er muligheter for å endre på programmet 
fra morgenen av. 
 
Vi avventer endelige beslutning til vi har klare svar fra Kringsjå Skolemusikk. Korpset har mistet en del 
av sine største musikanter, og vil derfor ha et veldig ungt korps i år. Det må også tas i betraktning. 
Henvendelsen vår om mulige endringer i år skulle tas på styremøtet til korpset i forrige uke. Caroline 
sjekker på nytt med styreleder i korpset om hvilke ønsker de har.  
 
Endring av opplegget (feks utelatelse av Skårsetlia og Helsehuset) vil også ha sine konsekvenser, til 
tross for at Skårsetlia har hatt svært lite oppmøte de siste årene.  
 
Skolen bør også være sitt samfunnsansvar bevisst mtp å ta høyde for å være et samlingspunkt på 
nasjonaldagen. 
 
6. trinn ønsker tilbakemelding på hva som eventuelt må gjøres på morgenen (jmfr eventuelt 
arrangement). Det forventes at 17. mai komiteen forespør behov for busser i løpet av mars.  
 
17. mai settes på agenda for mars, med endelig beslutning for hvordan dagen skal se ut.  
 
 
Pågående saker   
  
Sak 3/20 - Fremtidig klassetur 
Avtalene rundt klasseturer på gamle skoler opphørte ved nedleggelsen av disse. På Kringsjå har det 
vært lærerdeltagelse på klassetur i 7. trinn, men avtalen FAU hadde med skolen om dette opphørte 
med Kringsjå. FAU har sendt inn nytt avtaleforslag som skulle drøftes av lærerne. 
 
Klubben (de ansattes utvalg) har hatt medbestemmelse på videreføring av ordningen som var ved 
Kringsjå. Skolen bestiller turen, arrangerer og er med på turen, følger opp elevene og gjør eventuelle 
vurderinger på behov for ekstra assistanse og bestilling av disse. Turen betales av foreldre via 
dugnad, med støtte fra FAU. En overnatting er lagt inn i programmet. Lærerne syns det er ok å delta, 
men selve opplegget er for kort til å ha et fullstendig leirskoleopplegg (kun to dager). I og med at det 
kun er to dager, er man heller ikke prioritert fra Fagerhøy fordi vi «ødelegger» for vanlige 
ukesopphold de har fra andre skoler. Turene pleier derfor å bli sent på høsten eller tidlig på våren.  
 
Lærerne går med på videreføring av avtalen og klasseturer skjer i 7. trinn.  
 
Sak 4/20 – Buldrevegg 
Status? 
Valborg er fraværende, venter til neste gang.  
  
Andre saker   
  
Sak 5/20 – Skogen med det rare i 
FAU har mottatt regninger fra kommunen for asfaltmerking og hengebro. I følge mail fra Inger Øverli  
står kr 75 000 i et fond fra Sparebankstiftelsen som skolen har tilgang til.  
 



Skolen har tilgang til fondet fra Sparebankstiftelsen, og kan betale innkommende fakturaer. Rektor  
tar fakturaene, betaler og ber om overføring fra fondet.  
 

Eventuelt: 

Foreldre på 7. trinn har meldt inn et ønske om orientering rundt hvordan arbeidsmiljøet for de 
ansatte bli ivaretatt. Hvordan ligger man an i forhold til Lillehammer, skoler i Norge etc mtp 
sykemeldinger. Det bør være lavt tall på sykemeldinger på arbeidsrelatert sykefravær, det kommer 
både ansatte, elever og foreldre til gode.  

Det ble gjort mange initiativ for å jobbe sammen som ny ansattgruppe for 3 år siden, og det har vært 
mange treff både sosialt og faglig gjennom de siste årene.  

Ny skole har også ført med seg et ekstremt stort press utenfra med forespørsler om artikkelskriving, 
studentbesøk, studiebesøk fra andre interesserte, generelt innsyn og lignende. Ledelsen har sett at 
dette har slitt på de ansatte, og har derfor sagt nei til majoriteten av henvendelsene.  

En del elever har hatt store problemer med overgang til ny skole, og har trengt mye og tung 
oppfølging. Dette igjen sliter på de ansatte som må følge opp meget tett. Slitasjen på ansatte har 
vært relativt ekstrem til tider, spesielt siden skolestart høsten 2019.  

Noen ansatte har også selv opplevd endringen i skolehverdag som belastende. 

I hverdagen er det ikke mange treffpunkter for de ansatte, og de setter seg sjeldnere og sjeldnere 
ned med en kaffekopp, som for eksempel er et enkelt tiltak som påvirker arbeidsmiljøet på en positiv 
måte på lang sikt.  

Ansatte som er sykemeldt følges opp slik reglene tilsier. I tillegg bes de inn på sosiale aktiviteter, og 
til for eksempel å komme og delta i lunsjen med de andre. 

Rektor finner frem fraværsprosent til neste møte, ellers har FAU fått en tydelig redegjøring. Rektor 
tar med saken til SU/SMU. 


