
REFERAT FAU-MØTE MARS 2020 

  
Tid: Tirsdag 03.03.2020, kl. 19-21  

Sted: Nordre Ål skole   

Tilstede: Hanne Haaland Carlsson, Valborg Madslien, Heidi Refseth, Torhild Kraft, Caroline Bræin 
Klette, Tina Hauer Hanssen, Jannicke W. Hjørungdal, Kristin Thorud og Ingrid Orstad Teigen.  
Forfall: Laila Owren 
  
SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
  
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)  
  
Sak 8/20 Sommeravslutning.  
Utgikk fordi ingen fra ledelsen kunne stille på møtet.  
 
Har skolen satt dato? 
Hva slags innhold ønsker vi? Hele skolen samlet eller to-delt? 
7.trinn har egen avslutning (?) 
 
 
Sak 9/20  “Påminn 1.trinn at de har ansvar for utedugnad før 17.mai.” 
FAU ønsker videreføring av at 1. trinn har ansvar for utedugnaden. Vaktmester har tidligere hatt god 
kontroll på både utstyr og hva som må gjøres. Kristin informerer foreldrekontaktene på 1. trinn om at 
det kommer en innkalling til dugnad.  
 
 
Sak 10/20 Informasjon fra KFU, SMU 
Trygg Oppvekst er en app som elever kan gå inn på for å få hjelp til seg selv eller andre. FAU 
oppfordrer skolen til å informere om appen til barna. 
 
Leksefri skole ble nevnt på møtet, men NTG var ikke der som eksempel på leksefri skole. Det foregår 
fortsatt forskning på området, så det er ingen konklusjoner å forholde seg til enda. Skolesjefen er 
interessert i å utforske muligheten videre, i og med at det også er interesse fra foreldre på andre 
skoler. 
 
Informasjon om skolemiljøundersøkelsen som er foretatt ved alle skolene i kommunen. 
Undersøkelsen ble gjort fra 5. trinn og oppover. FAU hører om rektor kan gå gjennom hovedfunn i 
neste møte. 
 
Rektor tok også opp mangel på parkeringsplasser med politikerrepresentanten som var tilstede, og 
uttrykte skolens ønske om utvidete muligheter. Det er dessverre ikke stor tro på at det vil tas tak i. 
 
Økonomien i Lillehammerskolene er ikke god, og det må spares mer uten at det er lagt planer på 
hvor og hvordan. Lillehammerskolene har allerede fått mindre penger enn hva andelen tilsier at de 
skulle få, uten at politikeren kunne svare godt på det. Rektor argumenterer godt for at skolene nå 
ikke kan spare enda mer, når tildelingen tilsier at skolene i kommunen får mindre enn skoler i 
tilsvarende kommuner. 
 



  
Pågående saker   
  
Sak 2/20 17.mai. 
 
Forslag til program: 
 
Møte på skolen kl 9, flaggheising, ord for dagen ved rektor og elever. Kringsjå skolemusikk og drill 
spiller. 
 
Avmarsj til Rangårdsjordet kl 9.20 med skolemusikk og drill.  
Rute: Gamle Kringsjåveg – Håkon Håkonssonsveg 
 
Avreise busser til Sportsplassen kl 9.45/9.50. 
 
Skårsetlia utgår ved dette programmet, men Lillehammer Janitsjar kan visstnok forespørres om å 
spille der om ønskelig.  
 
Kristin forespør 17. mai komiteen om det er muligheter for å kunne komme senere til Sportsplassen; 
30 minutters venting der er lenge for barna. Hun legger også inn en forespørsel om det er mulig å 
korte ned på talene på Stortorget i etterkant av toget slik at barna kan hentes raskere. 
 
17.mai-komiteen i kommunen ønsker tilbakemelding innen 20.3. og evt. busser må bestilles.  
 
Rektor og ledelsen må ta endelig beslutning på om foreslått program kan fungere, og om 
tidsintervallene mtp lasting av buss holder. 
 
 
Sak 3/20 Avtale om skoletur med administrasjonen 
Jannicke endrer litt på foreliggende avtale, og sender ut på en runde til korr. Ellers er innholdet fint.  
 
 
Sak 4/20 Buldrevegg 
Gøran Langgård er fortsatt villig til å være initiativtager til buldrevegg, men Valborg har fortsatt 
dialog.  
 
 
Andre saker   
  
Sak 7/20 Spørreskjema 
Vi har fått et spørreskjema fra fylkesmannen ifm. “Fylkesmannens tilsyn med Lillehammer 
kommunes arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler” 
Spørreundersøkelsen er gjennomgått og svar avgitt. Torhild sender svaret til fylkesmannen innen 
16.3. 
 

Sak 8/20 Økonomi 
Status ved kasserer.  
Kontobeholdning:   
Det er kr 101 313,- fra Kringsjå og kr 21 110,- fra Ekrom. Totalt er det kr 118 000,- på konto etter 
utlegg. Av disse er 70 000,- øremerket buldrevegg.  
 



6. trinn må få sin andel til klassetur i mai, da er det igjen rundt kr 21 000,- i kassen. Foreløpig er det 
uklart hva som kan forventes av inntekter på 17. mai, forhåpentligvis vil det gi litt penger til FAU slik 
at vi kan bidra til klasseturer for alle fremover.  
 
Vi spør rektor om vi kan få en oversikt over størrelsen på kullene fremover, slik at vi har 
forutsigbarhet på utgifter mtp klasseturene fra år til år. 
 
Bruktmarked er også et fint tiltak mtp å få noen inntekter til FAU (salg av kaffe og kake).  
  
Sak 9/20 Eventuelt 
 
Kan det være muligheter for å lage en liten skøytebane på asfaltplassen utenfor småskolen til neste 
år, når fotballbana åpner? Spørsmål stilles til rektor neste møte. 
 
Manglende fotovergang ved Stampa/Håkonshall/NTG, og ikke noe overgang ved busstoppet i 
Nordsetervegen. Det er ikke nødvendigvis en skolesak, men det er mange av skolens barn som bruker 
området både i og utenfor skoletid. Torhild sender en mail til fylkesmannen med etterlysning av 
fotgjengerfelt her. 
 


