
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Tirsdag 30.09.2020, kl. 19.30-21.30 

Sted: Nordre Ål skole 

Tilstede: Jannicke Walle Hjørungdal, Caroline Bræin Klette, Steinar Grue, Kirsti Jacobsen, 
Einar Amsrud, Tina Hauer Hanssen, Berit Melbø, Kristin Thorud, Hanne Haaland Carlsson, 
Laila Owren. 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 

Info fra rektor 

✓ Halloween arrangement på skolen er ikke aktuelt på grunn av smittesituasjonen. FAU 
fraråder noen form for Halloween - feiring i skoleregi. Referer til Helsedirektoratet og 
Regjeringen sine anbefalinger. 

✓ Smitte på to skolen i byen, Jørstadmoen skole og Åretta Ungdomsskole. 
Kommuneoverlegen er den som bestemmer hvem som skal i karantene i forhold til 
smitteutbrudd.  

✓ Arbeidstilsynet skal komme på tilsyn på skolen i forbindelse med vold og trusler mot 
ansatte. Skolen må sende inn hvilke rutiner skolen har og tiltak som gjøres når skolen 
opplever vold og trusler mot ansatte. Tilsynet er 15.oktober. 

✓ Rektor ønsker tilbakemelding fra foreldre på 1.-4. klasse i forhold til planer og 
aktiviteter på SFO. 

Sak 22/20 Gjennomgang av håndbok  

Hver og en leser gjennom håndboka og gir tilbakemelding per mail til leder Jannicke. 

Sak 26/20 Forrige skoleår oppsummeres, gjennomgang av regnskap 

Fordeling av ansvarsoppgaver. Utsettes til neste møte.  

Sak 27/20 Valg av FAU sitt fokusområde i inneværende skoleår 

Vi ønsker å holde fokus på SFO - tilbudet. 

Nettvett er aktuelt. Vi vurderer å invitere Forebyggende team fra politiet til en temakveld til 
våren.  

Sak 28/20 Ta stilling til temakveld 



Utsettes til våren på grunn av smittesituasjonen. 

Sak 29/20 Leksehjelp 

Klokkeslett for leksehjelp har blitt meldt inn til FAU fra 6.trinn.  

Tidspunkt for leksehjelp kommer av at det er assistenter som gjennomfører leksehjelp. 
Assistentene jobber på SFO etter skolen og har da ikke mulighet til å drive leksehjelp da det 
er behovet for dem på SFO. Tidspunktet for leksehjelp på 5.trinn som nå er satt opp på 
mandager kl. 07.45 – 8.45 sees på som et dårlig tidspunkt og vil bli vurdert endret. Tidspunkt 
for leksehjelp på de andre trinnene blir som det er planlagt.  

Sak 30/20 Samarbeid hjem/skole  

Meldt inn fra 4.trinn 

Det skulle dannes en arbeidsgruppe som skulle jobbe med hjem – skole samarbeid. Dette 
arbeidet har ikke blitt satt i gang på grunn av manglende kapasitet ved sammenslåing av 
Ekrom og Kringsjå skole. En foreldreundersøkelse settes i verk for å kartlegge hvordan 
behovet for et tettere hjem – skolesamarbeid er. 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

Sak 31/20 Dialog med elevrådet 

Elevrådet kommer på neste møte. 

Sak 32/20 Vurdering av bruktmarked 

Bruktmarked avlyses denne høsten grunnet smittesituasjonen 

Pågående saker: 

Skogen med det rare i 

Uglene kommer snart på plass. De små husene flyttes og organiseres. Hengebrua som skal 
opp ligger på skolen, men lite har skjedd når det gjelder å få den opp. Dette arbeidet purres 
opp.  

Rektor minner på at skolen har asfaltoppmerkinger til uteområdet. Dette tar vi opp igjen til 
våren.  

Klatreveggen 

Laila har vært i kontakt med Gøran Langgård og sagt noe om når det passer at det blir 
montert. Per nå har det ikke skjedd noe mer.  

Trygg skolevei, Gamlevegen Nord  



FAU vurderer at de ikke kan stille seg bak enkelte henvendelser i forhold til farlige 
trafikksituasjoner i området tilknyttet skolen. Per nå jobber FAU med å bedre 
trafikksituasjonen nærmest skolen, refererer til Teigveien nord for skolen.  

 

Eventuelt 

✓ Innsparinger i kommunen gjenspeiles også i Drift og Renhold. Drift og Renhold legger 
fram at klasserommene kan rengjøres annenhver dag som et ledd i innsparingen. 
Dette blir mest sannsynlig gjennomført på Nordre Ål skole. Det er usikkert om dette 
kan gjennomføres/prøves ut i forhold til smittevern. 

✓ Det har kommet henvendelse i forhold til trafikksituasjonen 
Gamleveien/Fagabergveien. Biler kjører fort i Fagabergveien og det oppstår farlige 
trafikksituasjoner. Se under pågående saker tilbakemelding på dette.  

✓ En forelder på 7. trinn melder om at han har fått penger fra kommunen han tror 
kanskje skulle vært til FAU. Kontonummer sendes og pengene overføres til FAU. 

✓ Vennegrupper kan gjennomføres om det er ønskelig. Vennegruppene skal være 
klassevis. Retningslinjer for smittevern må følges. 

 

Takk for møtet! 


