
Protokoll 
Årsmøtet i Foreldrerådet Nordre Ål skole 9. juni 2020 
1. Godkjenning av innkalling 

a. Ingen innvendinger, godkjent 
 

2. Valg av møteleder 
b. Jannicke Walle Hjørungdal 

 
3. Valg av referent 

c. Hanne Haaland Carlsson  
 
4. Valg av to representanter til å underskrive protokoll (referat) 

d. Valborgs Madslien og Christian Lo 

 
5. FAUs årsberetning 

Godkjent med noen endringer. 

 
6. Godkjenning av regnskap og endelig fastsettelse av budsjett. 

Kasserer la fram regnskapet. Regnskap godkjent. 

Budsjetter blir godkjent med kommentar; Vanskelig å sette opp et budsjett for neste år på 
grunn av situasjonen vi er inne i med corona.  

 
7. Godkjenning av FAU-representanter etter innstilling fra trinnene.  

Godkjent, uten innvendinger.  

 

 

 

  



Sak 5: 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 snaut 40 saker dette året. FAU har en representant i SU og KFU. SU har avhold 1 møte 
dette året. Det har også vært avholdt møter i KFU. 
 
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. I tillegg ble det opprettet en 
Spleis i mai til inntekt for FAU, noe som ga gode resultater.  
 
FAU jobber med to prosjekter i samarbeid med skolen. «Skogen med det rare i» er ett av dem. Vi 
jobber fram en oppgradering av skogen nedenfor skolen og noen positive tilskudd for å gjøre skogen 
enda mer spennende for elevene. Det andre prosjektet er å få opp en buldrevegg i flerbrukshallen. 
En buldrevegg i flerbrukshallen er en gave fra FAU Kringsjå til Nordre Ål skole. Skolen måtte gå seg litt 
til før prosjektet kunne settes ut i livet. Vi håper å få ferdigstilt begge prosjektene i løpet av høsten 
2020.  
 
Tusen takk for innsatsen i året som har gått! 
 
 
 
Torhild Kraft    Jannicke Walle Hjørungdahl 
Leder Nestleder 
 
Caroline Bræin Klette   Kristin Lillemo-Thorud 
Sekretær    Kasserer 
 
Ingrid Orstad Teigen 
 
Hanne Carlsson 
 
Tina Hauer Hansen 
 
Christian Lo     
 
Valborg Madslien 
  



Sak 6: Godkjenning av regnskap og endelig fastsettelse av budsjett. 
  

Regnskap 2020 FAU Nordre Ål skole  
    
Inntekter   
    
Bruktmarked høst 2019 (overført fra Torhild Kraft)  kr       1 520,00  
Renteinntekter  kr               0,72  
Fra Spleis, pr. 25.5.20  kr     21 926,00  
    
Sum inntekter  kr     23 446,72  
    
    
Kostnader   
Gløgg lysfest (Paa Bordet)   kr       5 097,51  
Utlegg fakler til lysfest (overført til Jannicke)  kr           149,70  
Bankomkostninger  kr               7,00  
    
Sum kostnader  kr       5 254,21  
    
Årets overskudd/innskudd  kr     18 192,51  
    
Inngående balanse fra Kringsjå (på konto 1.1)  kr   101 312,95  
Inngående balanse fra Ekrom (på konto 1.1)  kr     21 110,03  
+/- Årets overskudd/underskudd  kr     18 192,51  
    
= Utgående balanse (på konto 31.12)  kr   141 314,49  
for 2020 per 05.05.20   
    
* kr 70 000,- av FAU midler er øremerket ny klatrevegg   

 
  



 

Budsjett 2020-2021 FAU Nordre Ål skole  
    
Inntekter   
    
Bruktmarked høst 2020  kr       1 500,00  
Bruktmarked vår 2021  kr       1 500,00  
Bidrag fra Lillehammer kommune 17.mai arrangement  kr       7 500,00  
17.mai 2021  kr     35 000,00  
Renteinntekter  kr                    -    
    
Sum inntekter  kr     45 500,00  
    
    
Kostnader   
    
Gløgg lysfest  kr       5 400,00  
Utlegg fakler til lysfest  kr           200,00  
Pizza og drikke første FAU møte høst 2020  kr       5 000,00  
Varekjøp/ utgifter 17.mai  kr     20 000,00  
Klassetur 7.klasse  kr     25 550,00  
FAU mai møte  kr       2 400,00  
Bankomkostninger  kr           100,00  
    
Sum kostnader  kr     58 650,00  
    
Balanse 2020-2021 -kr    13 150,00  

  
Egenkapital pr. 05.05.20  kr   141 314,49  
* kr 70 000,- av FAU midler er øremerket ny klatrevegg   
    
Sum  kr   128 164,49  

 

  



Sak 7: Godkjenning av FAU-representanter etter innstilling fra trinnene 
 
Følgende kandidater er innstilt til FAU 2020/2021:  
1. trinn – Caroline Bræin Klette, 2 år 
2. trinn – Kristin Thorud-Lillemo, vara Mads Andreassen, 1 år 
3. trinn – Erik Quam og Einar Amsrud, 2 år (avklarer hvem som blir vara til høsten) 
4. trinn – Tina Hauer Hanssen, 1 år 
5. trinn – Hanne Carlsson, vara Steinar Grue, 2 år  
6. trinn – Jannicke Walle Hjørungdal, vara Kirsti Jacobsen, 1 år 
7. trinn – Berit Melbø, vara Siri Nyenget, 1 år 
 
Godkjent. 
 

 


