
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Tirsdag 08.09.2020, kl. 19-21 

Sted: Nordre Ål skole, møterommet over kantina. 
Tilstede: Berit Melbø, Jannicke Walle Hjørungdal, Kristin Thorud, Einar Amsrud, Tina Hauer 
Hanssen, Hanne Haaland Carlsson, Caroline Bræin Klette og Laila Owren. 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

Sak 20/20 Konstituering av nytt FAU 
 
Det skal velges leder og sekretær. Vara for valgte verv, trer inn som hovedrepresentant på 
gjeldende trinn, og det må da velges ny vara.  

Valgt leder: Jannicke Walle Hjørungdal 
Valgt nestleder: Caroline Bræin Klette 
Valgt sekretær: Hanne Haaland Carlsson 
Valgt kasserer: Kristin Thorud 

Nytt styre består av følgende representanter: 

Leder Jannicke Walle Hjørungdal 
Sekretær: Hanne Haaland Carlsson 
1. trinn: Caroline Bræin Klette 
2. trinn: Kristin Thorud 
3. trinn: Einar Amsrud  
4. trinn: Tina Hauer Hanssen 
5. trinn: Ny representant 
6. trinn: Ny representant 
7. trinn: Berit Melbø 

Sak 21/20 Informasjon fra rektor 

Oppstart 
Det er 50 elever flere dette skoleåret enn forrige skoleår. Budsjettet som ble tildelt i januar 
er derimot ikke oppjustert for flere elever, så skolen drives på samme ressurser som før 
sommeren, men fordelt på flere elever.  

Covid-19 
Skolen fortsetter på gult nivå. Størst utfordring har dette for uteområdene og inndelingen av 
disse i friminuttene, samt for SFO som tilbringer mye tid på uteområdene. Det er lagt en plan 
for rødt nivå hvis det skulle bli nødvendig en gang til.  



Det er ikke endelig avklart hvorvidt det kommer en statlig refusjon mtp å få dekket alle 
ekstra kostnader knyttet til smittevern og nivå-drit. Enn så lenge må skolen legge ut for alt 
fortløpende.  

Barna er veldig flinke til å innrette seg etter smittevernreglene og følger reglene på en fin 
måte. Rutine og forutsigbarhet gir trygge rammer for mange barn, og de ansatte gjør seg 
noen «aha-opplevelser» innimellom. 

Fravær 
Foreløpig er det relativt lavt elevfravær i og med at det nå er høyere terskel for at barna 
(småskolen) kan være litt snørrete og møte på skolen. For de voksne er derimot terskelen 
uendret, og det blir mismatch i og med at det er flere elever tilstede enn hva det er lærere 
nok til. Vikarer brukes så godt det lar seg gjøre, men skolen ser likevel at vikarbruk ikke 
dekker nødvendig behov til enhver tid. Det er nå utfordringer knyttet til fravær på lærernivå 
hver uke grunnet strenge regler. 

Det er satt opp en matrise for hva som er minste mulige antall voksne per trinn for å kunne 
ha kontroll på økt fravær. Det er også laget en plan for vikarer slik at disse raskt skal komme 
inn i hverdagen.  

Ledelsen er allerede aktivt inne og avlaster lærerne i hverdagen i og med at det nesten alltid 
er høyere fravær av lærere enn normalt. Alle hjelper til så godt de kan for å få hjulene til å gå 
rundt for alle. 

Nye lærerplaner 
Nytt læreplanverk er innført nå over hele landet, de forrige lærerplanene er 14 år gamle. Det 
gamle kunnskapsløftet har resultert i en mer fragmentert læresituasjon som kanskje ikke har 
hatt en god helhetlig kompetansetilnærming.  

Det som er nytt:  
- Nå fokuseres det på kjernekompetanse på fagene slik at man kan bruke tiden på det aller 
viktigste 
- Mange fag er nå mer praktiske og mer tverrfaglige 
- Det skal også være mer om teknologi og programmering 
- Kritisk kildetilnærming og kritikk er også et område det skal fokuseres mer på nå 

Nye måter å lære på: 
- Dybdelæring – lære noe så godt (over lengre tid) at man forstår sammenhenger, og at deler 
av dette kan brukes i nye situasjoner 
- Elevene skal i større grad påvirke egen læresituasjon, hva de lærer, hvorfor og hvordan  
- De yngste skal lære mer gjennom det å leke og å utforske 

Alle trinn skal ha: 
- Årsplan som sammenfatter alle fag og hvilke uker fagene går i 
- Temaplaner – lenker til tempaplanene legges på årsplan og i ukebrev 
- Ukebrev som beskriver hva det jobbes med per uke 



Sak 22/20 Gjennomgang av håndbok  
 
Det står i håndboka at FAU skal gå igjennom den ved hvert skoleårs slutt.  

Alle i FAU leser gjennom denne til neste møte, slik at vi kan evaluere den gamle og se om 
noe kan forbedres etter første års drift på skolen. 

Sak 23/20 Valg av KFU (1) og SU (Leder + 1) representanter og SFO kontakt 

KFU – Kommunens foreldreutvalg – Einar Amsrud 
SU – Samarbeidsutvalget (FAU, rektor, to ansatte og en politiker) Jannicke Walle Hjørungdal 
og Berit Melbø 
SMU – Skolemiljøutvalget (FAU, rektor, to ansatte og to elever) – samme som SU 
SFO – Kristin Thorud 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjul 

Sak 24/20 Foreldrekontaktforum- klassekontaktene, FAU representant og lærere.  

Dette møtet blir ikke gjennomført grunnet Covid-19.  

Sak 25/20 FAU-møte med konstituering (konstituering avgjort i sak 20/20) og fastsettelse 
av møteplan.  
 
Onsdag 30/9/20 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 28/10/20 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 25/11/20 kl 1930 - 21/2130 
(Onsdag 16/12/20 kl 1930 - 21/2130) 
Onsdag 6/1/21 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 3/2/21 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 10/3/21 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 7/4/21 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 5/5/21 kl 1930 - 21/2130 
Onsdag 2/6/21 kl 1930 - 21/2130 
 
Sak 26/20 Forrige skoleår oppsummeres, gjennomgang av regnskap. Fordeling av 
ansvarsoppgaver. 
 
Utsettes til neste gang. 
 
Sak 27/20 Valg av FAUs fokusområder i inneværende skoleår. 
 
Utsettes til neste gang. 
 
Sak 28/20 Ta stilling til temakveld. 
 
Utsettes til neste gang. 



Eventuelt:  

Melde inn nytt FAU i Brønnøysundregisteret 
 

Jannicke og Einar undersøker hvorvidt alle må meldes inn på nytt, eller om kun nye må inn, 
og hvorvidt vi kan signere digitalt.  

Hærverk på sykler 
 

Det utføres nok en gang hærverk på syklene mens de er parkert på skolens område. Fordekk 
løsnes uten at eierne selv ser at sykkelen er ødelagt eller bremsene er ødelagt. Det er vakter 
ved sykkelstativet både før og etter skoletid hver dag. I undervisningstid er det ikke lov til å 
være ved sykkelparkeringen. Skolen finner ikke ut hvorvidt det er egne elever eller andre 
barn. Det er ikke observert at noen henger rundt utenfor. Alle elever er snakket med 
klassevis flere ganger, og flere vinklinger er forsøkt brukt uten at hendelsene har stoppet. 

Skolen kan ikke anmelde hendelsene på vegne av foreldrene, foreldrene må dermed 
anmelde forholdene selv.  

Kameraovervåkning er neste steg som kan igangsettes og som nå vurderes. Rektor har 
allerede sjekket med Datatilsynet og tillatelse gis i og med at grunnlaget er såpass sterkt. 
FAU støtter opp under eventuell kameraovervåkning.   

Fagerhøitur for nåværende 6. trinn (når de skal opp i 7.) 
 

Foreldreinitiert overnattingstur som gjennomføres som tidligere. Rektor sjekker hvorvidt det 
fortsatt er mulig å ha overnatting på Fagerhøi høst eller vår.  

Parkerings-/trafikksituasjonen Teigvegen/Hammersengveien 

Det foregår fortsatt mye ulovlig parkering og stopp i rundkjøringen ved Teigvegen og 
Hammersengveien til tross for skilting av all stans forbudt. 

Etter gjentatte henvendelser til alle foreldre ved skolen, har skolen nå gått tom for løsninger 
på hvordan dette kan bedres. Politi, Trygg Trafikk og Vegtrafikksentralen er kontaktet og har 
vært på befaring flere ganger, og nye trafikkskilt er på plass.  

På foreldremøtene i høst skal hver FAU-representant ta opp forbudet og informere om at 
neste steg er foreldrevakter hvis situasjonen ikke avtar.  

Hærverk på skolens eiendom utenom skoletid 

Det er dessverre mye hærverk på betongbordene og benkene i skolegården i helger og etter 
skolens åpningstid. Politiet er underrettet, skadeverk er anmeldt og det er løpende 
kommunikasjon mellom skole og politi. Politiet har også vært innom skolen på patrulje, men 



rektor minner om dette på ny nå. Det blir nå boltet fast bord og benker, mens noe 
møblement/tilbehør må ryddes inn etter skolen.   

Skogen med det rare i 

Hengebrua som skal opp i skogen ligger klar, men det må graves for hånd slik at det kan 
støpes fundament. Ingen maskiner har lov til å kjøre inn i skogen, hvilket gjør prosessen noe 
mer komplisert enn i utgangspunktet antatt. Gravingen bør skje snart, før frosten setter seg. 
Ingrid Orstad Teigen følger opp og initierer til gravingen. Vi må be foreldre stille opp. 

Revisjon av håndbok 

Hele FAU bes lese gjennom håndboka til neste gang og komme med eventuelle 
kommentarer eller foreslåtte endringer slik at denne kan tilpasses i større grad.  
 

Takk for godt møte! 


