
Referat fra FAU møte Smestad ungdomsskole, 03.11.20

Sted og tid; Smestad ungdomsskole, tirsdag 03.11.20 kl 18.00 – 19.00

Til stede:
8A v/ klassekontakt Martina Andersson
8B v/ klassekontakt Asgeir Bjørklund
8D v/ klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide
9A v/ klassekontakt Dag Hanoa
9B v/ klassekontakt Iren Aalberg Grønås
9C v/ klassekontakt Ellen Ressem Christiansen
9D v/ klassekontakt Harald Sverresson
10A v/ klassekontakt Berit Strand
10B v/ klassekontakt Gro-Anita Sæbø
10C v/ klassekontakt Einar Hoff
10D v/ klassekontakt Inger Lise Haugen
rektor Lisbeth Solvang

Forfall:
8C v/ klassekontakt Øystein Skotte / vara Thorstein Hernes

Møteleder: Inger Lise Haugen
Referent: Ane Marte Kyrkjeeide

Saksnr. Sak Oppfølging
05/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

06/20 Godkjenning av møtereferat 22.09.20
Godkjent

07/20 Informasjon fra rektor

Status vedrørende ny timeplan og dagsinndeling:
Med bakgrunn i behov for smittereduserende tiltak, er det gjort 
endringer med ny timeplan og dagsinndeling. Elevrådet og FAU 
sine ønsker om lengre matpause ble også bakt inn i den nye 
dagsinndelingen. I utgangspunktet skal elevene være ute i 
friminuttene. Det vil bli sett på muligheter for å være inne til 
vinteren hvis det blir svært kaldt, men i utgangspunktet skal 
elevene være ute. 

Status utbygging på Lillehammer videregående avd. Nord
Videregående avd. Nord skal bygge på og stå ferdig neste år. De 
begynner arbeidsprosessen nå i høst, og både parkeringsplassen 
og kunstgressbanen blir berørt. Smestad har vært i møter med 
utbygger og elevene sin fremkommelighet og sikkerhet er 
ivaretatt i planene, samt parkeringsmuligheter for ansatte. 

Rektor



Rektor ber om samarbeid med FAU og tilbakemeldinger hvis det
blir utfordringer vedrørende bussituasjonen og 
fremkommelighet. I byggeperioden vil det være viktig at 
foreldre som kjører elever til skolen slipper av elevene i Sigrid 
Undsetsveg og lar elevene gå derifra. Det vil nå fremover ikke 
være ønskelig med avslipping av elever ved Smestad 
ungdomsskole. 

Status økonomi:
Rektor viser til Lillehammer kommune sin økonomi og Smestad 
vil bli berørt på budsjettet 2021. Rektor har ikke eksakte tall i 
dag, men er kjent med at det vil være noe mindre enn 8% som 
først opplyst. Rektor bestreber at elevene blir så lite berørt som 
mulig, samtidig vil det kunne være undervisningstimer hvor det 
blir èn pedagog i klasserommet i stedet for to som ønsket. Det 
lovpålagte er èn pedagog pr klasse. Sykefravær er til stede og 
skolen har ikke anledning til å sette inn ytterligere vikarer enn de
som allerede er ansatt. Skolen har valgt i medbestemmelse å 
legge ut det meste av rammen til et to-lærersystem med 
pedagogiske begrunnelser. Ved behov for vikar i en klasse, 
omdisponeres lærere fra andre klasser der de er to. 

Endring i ledelsen:
Inspektør Gro Skramstad vil fra 01.01.21 gå over til en 
rektorstilling på en annen skole i kommunen. Inspektørstillingen 
skal ikke lyses ut, og den andre inspektøren; Roar Bjarne 
Kvamme og de tre trinnlederne vil få en økning i stillingsprosent
til ledelsesoppgaver og dele på oppgavene som frem til nå har 
blitt ivaretatt av inspektørstillingen som blir borte. 

08/20 Årshjul for FAU
FAU har delansvar for 10.klasse skoleballet i februar og 17.mai. 
På grunn av Covid -19 vil det ikke bli skoleball dette skoleåret. 

FAU vurderer at det er viktig dette året å få FAU opp og gå, og 
at referater blir lagt ut på skolens hjemmeside. 

Praksis siste årene har vært at høstens foreldremøte har hatt 
fokus på oppstart og å få på plass foreldregruppa og 
foreldrerepresentanter. Vårens foreldremøte har hatt fokus på et 
tema. Det har også de siste årene vært invitert til julelunsj på 
skolen for foreldrene. Dette vil ikke kunne gjennomføres i år, 
men ønskes inn på årshjulet for senere år. 

Konklusjon:
Vi lager årshjul for FAU «mens vi går» gjennom dette skoleåret. Leder

09/20 FAU på teams
Dagens situasjon med Covid -19 tilsier at FAU møter vil kunne 



bli gjennomført på Teams. 

Konklusjon:
Skolen v/ rektor tar ansvar for at alle klassekontaktene og 
varamedlemmene blir lagt inn i FAU teamsgruppa. 

Møtet 15.desember blir gjennomført på Teams. Innkalling blir 
sendt på epost som tidligere. 

Rektor

FAU leder

10/20 Eventuelt
Det er innkalt til KFU møte 9.nov som FAU leder og sekretær 
deltar på. Referat derifra vil bli tatt med til neste FAU møte. 


