
Referat fra FAU møte Smestad ungdomsskole, 22.09.20

Sted og tid: Smestad ungdomsskole tirsdag 22.09.20 kl 18.00 – 20.00.

Til stede: 8A v/ klassekontakt Martina Andersson
8B v/ klassekontakt Asgeir Bjørklund og vara Anne Mette Moldal
8C v/ klassekontakt Øystein Skotte og vara Thorstein Hernes
8D v/ klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide
9A v/ klassekontakt Dag Hanoa
9B v/ klassekontakt Iren Aalberg Grønås og vara Kari Rusten Sahlin
9C v/ klassekontakt Ellen Ressem Christiansen og vara Randi Lo
9D v/ klassekontakt Harald Sverresson
10A v/ klassekontakt Berit Strand og vara Frode Oosterling
10B v/ klassekontakt Gro-Anita Sæbø
10C v/ klassekontakt Einar Hoff
10D v/ klassekontakt Inger Lise Haugen og vara Åge Østerhaug
rektor Lisbeth Solvang

Forfall: 8A v/ vararepresentant Jens Kjær Jørgensen
8D v/ vararepresentant Nina Engh-Bredesen
9A v/ vararepresentant Synne Arnesen
9D v/ vararepresentant Truls Orderløkken Andersen
10B v/ vararepresentant Margrete Fredlund
10C v/ vararepresentant Hilde Hannevig

Møteleder: Lisbeth Solvang (rektor)
Referent: Ane Marte Kyrkjeeide

Generelt om møtets gjennomføring: 
Med bakgrunn i nytt skoleår, og både nye klassekontakter og vararepresentanter var 
vararepresentantene og rektor til stede under møtet, i tillegg til klassekontaktene som skal 
møte ved hvert FAU møte.  

Det var ikke gjennomført årsmøte i FAU våren 2020 hvor leder for FAU skulle ha vært valgt. 
Rektor sto derfor for innkalling og agenda for møtet denne gangen. 

Saksnr.
:

Sak Oppfølging

Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

01/20 Info fra rektor

Skolen i koronatid
Skolehverdagen er ulik fra tidligere pga koronareglene og skolen
forholder seg til de anbefalingene som gjelder. Skolen v/ elever 
og ansatte har fokus på hygiene og avstand, samtidig med at det 
er en ungdomsskole hvor elevene er sosiale og det er lett for at 
de glemmer reglene for en meter avstand. Det er gjort fysiske 
endringer i bygningene, som fjerning av benker og speil i 

Rektor 



garderobene for å hindre ansamlinger av elever. Frem til nå har 
garderobene vært stengt, men vil åpne igjen med det første og 
elevene vil starte med vanlig kroppsøving igjen. 

Skolen erfarer at elevene er opptatt av og positive til reglene 
som gjelder. 

Elevene må være i kohorter i skoletiden, samtidig med at de er 
på tvers av kohortene på fritiden. Skolen påpeker at skolen som 
offentlig instans må forholde seg til de anbefalingene som 
gjelder. 

Leirskole; 
De elevene som mistet leirskolen pga Covid -19 skal få tilbake 
leirskoletilbudet i løpet av grunnskoletiden. Skolen planlegger at
det vil bli leirskole for 8.trinn på Knattholmen vår 21. 9.trinn 
som mistet leirskolen vår 20 vil få et tilbud, men det er uklart 
hvor. Dette fordi leirskoleoppholdet er kontraktfestet flere år i 
forvegen, og skolen må finne aktuelt ledig tilbud for 9.trinn. 

Økonomi v/ rektor
Lillehammer kommune har en utfordrende økonomisk situasjon 
og alle tjenesteområdene har fått beskjed om å spare inn fra 
01.01.21. Skolesektoren skal spare inn 8% i sum og det vil måtte
komme nedskjæringer. Det vil påvirke skolehverdagen allerede 
fra nytt år. Beslutningene er ikke tatt for hvilke og hvor 
innsparingene skal skje. 

02/20 FAUs rolle i skolen og rektors rolle i FAU
Rektor gjennomgikk vedtektene for Foreldrerådet ved Smestad 
Ungdomsskole. Vedtektene med forslag til endringer foreligger i
skriftlig versjon fra 2012. Endelige vedtekter med endringer 
foreligger ikke per nå. 
Konklusjon; FAU følger skriftlig versjon fra 2012 og fastsetter 
vedtekter med endringer på årsmøtet våren 2021. 

FAU

03/20 Valg
Det vises til vedtektene som tilsier at leder skal velges på 
årsmøtet, samt at det ikke ble gjennomført årsmøte våren 2020. 
Etter felles diskusjon ble følgende vedtak enstemmig fattet:
Sittende FAU velger leder for skoleåret 20/21 på dagens FAU 
møte til tross for at vedtektene tilsier at det skal velges leder på 
årsmøtet. Dette med bakgrunn i den spesielle situasjonen som 
foreligger med Covid -19 og at det ikke ble gjennomført årsmøte
våren 2020. 

Følgende stilte til valg og ble valgt: 
- FAU:
Leder Inger Lise Haugen
Nestleder Dag Hanoa

FAU



Sekretær Ane Marte Kyrkjeeide

- Samarbeidsutvalget (SU):
FAU leder Inger Lise Haugen og Ellen Ressem Christiansen
- Skolemiljøutvalget:
FAU leder Inger Lise Haugen og Ellen Ressem Christiansen
- Kommunalt Foreldreutvalg (KFU):
FAU leder Inger Lise Haugen og Ane Marte Kyrkjeeide

04/20 Rutiner i FAU
Leder kaller inn og har ansvar for gjennomføringen av møtene. 
Sekretær sender ut referat til FAUs medlemmer for 
gjennomlesing og eventuelle merknader, og referatet godkjennes
i neste FAU møte. Når referatene blir godkjent vil disse bli lagt 
ut på skolens hjemmeside. 

Rektor kan være til stede under FAU møter ved ønske og behov.

FAU

Eventuelt
- Forslag om å holde årsmøtet 1.juni i Sundgården. 

- Matpause
Elevene har i dag 10 minutter til matspising i klasserommet, noe 
som oppleves som kort tid for enkelte. Rektor forklarer dette 
med at behovet for mat må hensyntas samtidig med behovet for 
frisk luft og fagtimer. Elevene kan ta med mat og spise ute i 
friminuttet. Skolen opplever utfordring med skoletiden sett opp i
mot busstidene og rektor viser til at dette har vært en utfordring 
over flere år. 
Konklusjon: FAU anbefaler skolen å endre praksis slik at 
elevene får bedre tid til å spise. 

- Oppbevaring:
Elevene har mistet skapene som kunne brukes til oppbevaring, 
da disse ble tatt bort for å få mer plass i korridorene. Skolen er i 
dialog med arbeidslivsfag ved skolen, hvor det blir diskutert 
hvordan de kan tilrettelegge for oppbevaring på andre måter, 
som f.eks hyller. 

- Følgende møtedatoer ble bestemt; 
FAU møter
Tirsdag 3.november kl 18.00 
Tirsdag 15.desember kl 18.00 
Tirsdag 26.januar kl 18.00
Tirsdag 9.mars kl 18.00
Tirsdag 20.april kl 18.00

Årsmøte; 
Tirsdag 1.juni kl 18.00 – Årsmøte 




