
Referat fra møte i FAU ved Jørstadmoen skole

Dato: 25/5-20
Tilstede: Hege Karlsen, Ole Turvoll, Kjetil Brandsar, Bjørn Karsrud, Fatima Ismail og Monika Holje.
NB! Møtet ble avholdt på Teams.

Info fra rektor:
1: Alle skoleturer er avlyst pga Covid-19:
Leirskole for neste års 7.klasse må evt bli på et senere tidspunkt. Kanskje til våren?
Det blir ingen Oslotur for 6.kl nå. Dette må bli på høsten eller evt senere. De kan i så fall ta overnattingsturen
på et enda senere tidspunkt. 
5.trinn får tur til Elverum sammen med de som går i 4.kl nå, dette blir også på et senere tidspunkt. 

2: Vi må få til et møte i SU i løpet av våren. Forslag: ca 10.juni. Elever fra 6.kl og 7.kl kan delta. Og det må 
også passe for politiker-representant Ellingsen. Møtet vil bli avholdt på Teams. Hege kaller inn til møte.

3: Praksis på skolen nå: Det har blitt gjort flere vurderinger underveis. Man ser nå på muligheten for at to 
kohorter kan være sammen ute på samme uteområde. Ungene møtes uansett på treninger, hjemme hos 
hverandre, osv. Det får flere gode sosiale konsekvenser at de blir flere å spille på. FAU syns dette er en ok 
løsning å prøve ut. Skolen syns at elevene er flinke til å innordne seg med alle de nye reglene. Det er mindre
konflikter inn og ut av garderober og klasserom. Det er ikke tillat å bevege seg så mye rundt for elevene. 

4: Skolestarterne: de får dessverre ingen fadderdag, ikke noe foreldremøte, ingenting av det som tidligere 
har vært normal praksis. Skolen har fått de fleste kommende foreldrene inn i mailsystemet sitt, slik at info 
kan gis der i nær fremtid. Det lages også film og materiell fra skolen som gis til foreldrene/skolestarterne.
De foreldrene som ønsker at barnet sitt skal få se 1.klasserommet, vil få mulighet for en omvisning når 
resten av skoleelevene har fått sommerferie.

Diverse tilbakemeldinger fra foreldre:
1: SFO: det er noen som opplever at beskjeder ikke kommer frem/videre. Det er uvisst hva  som er årsaken 
til dette. Det har også blitt noen uheldige glipper ifbm buss/komme hjem pga informasjonssvikt. Hege 
videreformidler dette.

2: Det kommer en ny løsning på Visma flyt skole. Den sikrer informasjonsflyten ved at man for eks kan 
krysse av på barn som kommer og går. Gjelder både foreldre og ansatte i SFO. Dette blir synlig for alle i 
SFO. Søre Ål bruker denne løsningen og er godt fornøyd. De andre rektorene henger seg på og går også for
denne løsningen. 

3: Det oppleves at det har blitt mer støy på et klassetrinn etter at de kom tilbake. Hege tar dette videre.

Økonomi:
FAU fikk inn 13.400 kr i anledning 17.mai. 
Det har kommet inn 17.000 kr på Treffkveldene. 
Vi ligger godt an økonomisk. Bra :)

Kjetil har søkt Sparebankstiftelsen om midler til å gjennomføre opplegg i nettbruk og nettvett. Vi håper på 
positivt svar og krysser fingrene for at vi får gjennomført dette.

Møte i KFU:
Møtet dreide seg i all hovedsak om Covid-19 og smittevern. I tillegg ble det tatt opp utfordringer som har 
oppstått ifbm hjemmeskole. For eks at elever som har lærevansker ikke har fått et godt nok tilpasset 
opplegg. Det har også foregått mobbing og erting via Teams hos flere av elevene i Lillehammerskolene.

Årsmøte:
Årsmøtet vil bli avholdt til høsten. FAU forbereder saksliste, årsberetning, ser på vedtektene, budsjettet, 
regnskapet på et styremøte i august i forkant av årsmøtet.

Referent: Monika Holje  


