
REFERAT FAU-MØTE  

  
Tid: Tirsdag 05.05.2020, kl. 19-21  
Sted: Teams 
Tilstede: Hanne Haaland Carlsson, Valborg Madslien, Christian Lo, Torhild Kraft, Laila Owren, Caroline 
Bræin Klette, Tina Hauer Hanssen, Jannicke W. Hjørungdal, Kristin Lillemo-Thorud og Ingrid Orstad Teigen 
Forfall:  

SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av referat fra forrige møte 
  
Sak 17/20 Informasjon fra rektor  
 
Elevene har tatt inn ny skoledag på en veldig god måte og funnet seg til rette i nye rutiner. Lærerne 
opplever at kohortene fungerer veldig bra inne, men at det er vanskeligere ute pga lite uteområde. Hver 
kohort får dermed veldig små parseller å oppholde seg på, og fremover skal kohortene rullere på de ulike 
parsellene.  
 
Lekeapparatene blir desinfisert 3 ganger om dagen i stedet for 7 fremover, etter råd fra 
kommuneoverlegen.  
 
Det er fortsatt usikkerhet rundt når 5. – 7. trinn kan komme tilbake, og skolen vet like lite som andre. Det 
legges uansett en plan for hvordan skolen skal kunne løse å få tilbake flere elever. Per dags dato bruker 1. 
– 4. trinn nesten hele skolen i og med at de er delt opp i 21 kohorter. Ved å få tilbake alle elever må det 
inn 11 nye kohorter, og skolen har ikke nok klasserom. Det må derfor ses på bruk av andre typer rom 
utover klasserommene i tillegg til en del andre alternativer.  
 
Ansatte opplever at både barn og foreldre i det store og det hele er rause mot dem, og at de har 
forståelse for endringer og uklarheter som kan oppstå. De ansatte gjør kontinuerlig sitt beste i en relativt 
uoversiktlig hverdag. 
 
Forøvrig er det gjort vedtak om å ansette 2-3 ekstra lærere fra høsten som «korona-vikarer», og ledelsen 
er i gang med rekrutteringsprosess for både disse og to vikarer for barselpermisjon. 
 
Planen for skolestarterne kan ikke nødvendigvis følges slik som opprinnelig planlagt. Både foreldremøte 
og førskoledag er avlyst, og det jobbes med alternative digitale løsninger. Det har kommet gode 
retningslinjer fra skolekontoret som følges.  
 
Mer informasjon fra skolen direkte til foreldrene etterlyses, og skolen har som mål å komme tilbake på 
samme nivå som før stenging på jevnlig informasjon. 
 
Det er foreløpig ingen signaler om hvor lenge kohortene skal vare.  
 
Rektor har mottatt henvendelser fra 17. mai-komiteen om å sende ut informasjon i forbindelse med 
ønsket avlysning. FAU støtter opp under 17. mai-komiteens forslag om å avlyse 17. mai-feiringen på 
skolen. Det sendes ut informasjon om dette fra rektor/17. mai-komiteen i nærmeste fremtid. 
 
Sak 18/20 Informasjon fra KFU 
 
Skolestart fra 1. – 4. trinn var hovedtema, samt noe fra hjemmeskolen for de eldste. Noen utfordringer på 
blant annet bruk av Teams, og generelt nettvett. 



  
I tillegg ble det snakket en del om trafikkutfordring rundt skolene, og blant annet kryssing av 
Nordseterveien mot NTG-U. 
 
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul) 
  
Sak 19/20 Årsmøtet 
 
Årsmøtet skal være 9.juni. Innkalling med sakspapirene skal sendes ut senest 26.5. Regnskap og forslag til 
budsjett ferdigstilles. Informasjon om påmelding til møtet går ut samtidig med sakspapirene.  
 
Nye FAU-kandidater skal godkjennes. Følgende plasser ledige: 
 
FAU 2020/2021: 

1. trinn – Caroline Bræin Klette, plass til disposisjon, 2 år 
2. trinn – Kristin Thorud-Lillemo og Mads 
3. trinn – På valg, plass til disposisjon (Ingrid Orstad Teigen), 2 år 
4. trinn – Tina Hauer Hanssen 
5. trinn – På valg, plass til disposisjon (Hanne Carlsson), 2 år 
6. trinn – Jannicke Hjørungdal Walle 
7. trinn – Mangler kandidat, 2 år 

 
Hanne skriver en felles tekst og sender på omgang. Sendes Eli-Brit for utsendelse.  
 
Pågående saker 
  
Sak 4/20 Buldrevegg 
Det jobbes med saken, men realistisk vil den ikke komme opp før til høsten. 
 
Sak 14/20 Kryssing av Nordseterveien 
FAU-leder NTG-U Elin E Rød har fått svar fra Trafikksikkerhetskoordinatoren (vedlegg 2), uten at dette ga 
noe mer innsikt eller handling. Hun kontakter videre Idrettsbarnehagen for å forsøke å få med flere bak 
saken.  
 
Andre saker 
 
Sak 15/20 Revidering av Håndboka 
Håndboka ble laget i forkant av den nye skolen, og kan nok revideres etter første års bruk. Revideringer er 
gjort, og boka sendes ut på ny for endelig godkjenning. 
 
Det tas et ekstra/avsluttende FAU-møte i etterkant av årsmøtet. 
 
Sak 16/20 Spleisedugnad i forbindelse med avlyst 17. mai 
Torhild oppretter en spleiseaksjon på spleis.no, og alle er ansvarlige for å spre informasjon på sine trinn. 
Informasjon sendes også ut fra rektor/17. mai-komiteen. 
 
 
 
 
 
 
  
 



Vedlegg 1 

Årsberetning FAU Nordre Ål skole 2019/2020 

At skoleåret 19/20 kom til å bli et spesielt skoleår, visste vi på forhånd. Men akkurat hvor spesielt det 
skulle bli, hadde vel ingen helt sett for seg. Dette året har det vært mye nytt for oss alle, både elever, 
lærere og foreldre og oss i FAU.   

Det har blitt avholdt ni ordinære møter, hvorav de to siste via Teams, i tillegg til samarbeidsmøte 
mellom FAU, varer, klassekontakter, rektor og trinnlærere i begynnelsen av september. FAU har 
behandlet totalt 36 saker dette året. 

FAU hadde på forhånd bevisst valgt å ikke arrangere mange aktiviteter dette året fordi det var så mye 
nytt å sette seg inn i og veien har delvis blitt til mens vi har gått. 

Vi arrangerte et bruktmarked i november og dette er noe vi kommer til å videreføre og forsøke å få 
litt større. 

Juleavslutning ble arrangert i samarbeid med skolen og klassekontaktene. 

Vi har opplevd at både foreldre og elever har vært engasjert i skolehverdagen og meldt inn saker. 
Dette ser vi på som positivt, selv om ikke alle saker har latt seg løse så raskt eller akkurat som ønsket. 

Alle 17.mai arrangement i år ble avlyst og dermed mistet vi vår største inntektskilde. Dette er noe vi 
må kompensere for ved å ha flere arrangement i kommende skoleår. 

  

Vedlegg 2 

Hei 

Angående Nordsetervegen, fylkesveg (fv)2520, anmodning om etablering av gangfelt på 
kryssingssted. 

Vi har nå fått sett litt på dette, og involvert flere i trafikksikkerhetsenheten i Innlandet Fylke. 

Fv2520 har på stedet fartsgrense 50 km/t. Det utfra at det er tettbygd strøk, der det kan for de 
kjørende forventes gående og syklende i og ved vegbanen. 

Det er en registrert trafikkmengde på 4400 kjøretøy i snitt pr døgn gjennom året. 

Det er et trafikksikkert krysningspunkt i kulvert under fv, ved hallbrua. Denne forbinder gang sykkel 
veger, adkomst til fra haller m.v. 

Det er ikke uvanlig at gående velger å krysse vegen, på andre steder enn der det er tilrettelagt 
trafikksikker løsning for dette. 

Ofte henger dette sammen med at gående og syklende vurderer trafikken, og velger å krysse vegen 
når trafikken tillater dette. 

Hvis man skal etablere et gangfelt er dette noe man i dag gjør, hvis det er en avviklingsutfordring, dvs 
vanskelig å klare å krysse en veg. 



Videre må kryssingen foregå konsentrert dvs at de som ønsker å krysse over vegen, slik som i dette 
tilfellet, fra en gang sykkel veg og over til veg, må gjøre dette på samme punkt. 

Vi ser at kryssingen over fra gang- og sykkelveg og over til Kleivbakken skjer på flere steder. Både der 
hvor det er lagt treklopp, og på flere steder hvor det er stier etter myke trafikanter. 

Vi forstår at dere ønsker en sikring av krysningen, slik at flere kan passere enklere her. Løsningen er 
ikke et gangfelt, da dette vil, erfaringsvis bare føre til at gående, og til dels syklende, blir mindre 
aktsomme før kryssing, da bilen får vikeplikt for gående. Erfaringer tilsier at dette dessverre vil øke 
risikoen. Da kjørende i bil ikke hele tiden har tilstrekkelig oppmerksomhet på gående som ønsker å 
krysse i gangfelt. Også den kjensgjerning at det krysses på flere steder, og vil være uhensiktsmessig å 
forsøke å kanalisere de myke trafikantene til å krysse på et sted i et gangfelt. Et gangfelt her vil skape 
falsk trygghet for dere som foresatte, FAU. 

Løsningen her vil derfor være at de som ønsker trygg kryssing må bruke undergangen ved hallbrua, 
mens de som foretrekker å krysse i trafikken kan gjøre det som i dag, men at det da er viktig å være 
bevist på risikoen i dette, og ikke minst gjøre seg synlig og forstått av de kjørende i Nordsetervegen. 

Foresatte har en særlig rolle i arbeidet med å bidra til at ungdommer og barn får god adferd i 
trafikken, ved å vurdere konsekvensen av sine valg, samt å velge tryggere løsning der dette er mulig. 

Vi setter pris på deres engasjement for trafikksikkerhet. Felles arbeid er det som gir resultater. 
Med vennlig hilsen 
Arne Skybak, Trafikksikkerhetskoordinator, Samferdsel 
 

 


