
REFERAT FAU-MØTE, ONSDAG 10. MARS FEBRUAR 2021, KL. 18.30-20.30  
Sted: Grunnet Covid-19-pandemien ble møtet gjennomført som videomøte på Teams. 
 
Til stede:  
Sverre K. Fagerberg (leder) (3.kl), Ellen Beate Lunde (referent) (6.kl), Camilla Granlien (8.kl), 
Lene Sæterlid (4.kl). Elin Skår Løkken (10.kl), Lars Thorsrud (5.kl), Leif Arvid Vaaler (2.kl) og 
Mads Furu (rektor). 
 
Fravær: Tuva Marie Eiklid (1.kl), Marie Sørensen (7.kl) og Agnes Holland (9.kl).  
 
AGENDA:  
 

1. Gjennomgang/godkjenning av innkalling og forrige møtes referat 

Referatet ble godkjent. 

2. Informasjon fra rektor 

Skriftlig eksamen er avlyst. Muntlig eksamen i juni skal gå som planlagt.  

Administrasjonen v/ ledergruppa er i gang med å planlegge neste skoleår. Det blir en ganske 
stor endring, fordi skolen får et lite 1. klassekull med kun 35 elever. Det er veldig uvanlig 
med så få elever ved oppstart, men det er ukjent hva som er årsaken til at nytt 1. trinn er så 
lite. Færre elever påvirker skolens budsjettmodell, særlig fordi elevene budsjettmessig er litt 
ulikt «verdt» etter trinn. Det er størst lærertetthet på barnetrinnet, hvilket medfører at det 
blir færre ansatte lærer på skolen neste år.  

Ledergruppa har gjennomgått deling av klassene neste år med følgende resultat: 

- 2 klasser i 1. trinn 
- Nytt 2. trinn fortsetter med 3 klasser.  
- Nytt 3. trinn fortsetter også med 3 klasser. Trinnet har hatt lærerskifte. Vikar sluttet i 

i februar. Nåværende lærer fortsetter frem til sommeren (2B), men går deretter av 
med pensjon. Klassen får ny lærer fra neste skoleår.  

- Nytt 4. trinn må slås sammen til 2 klasser, som fortsetter ut barnetrinnet. Dette 
skyldes skolens økonomi og at flere elever har sluttet/flyttet. Trinnet vil sannsynligvis 
ha 43 elever neste skoleår.  

- Nytt 5. trinn: Normalt ville 3 klasser blitt slått sammen til 2 klasser på 5. trinn, men, 
men dette kullet er stort (60), så de fortsetter som 3-delt gruppe.  

- Nytt 8. trinn: Som vanlig, blir klassene gjort om ved overgang til ungdomsskolen. Det 
er foreløpig usikkert hvor mange elever som skal til NTGU (først klart langt uti mai).  

Leirskole: 
8. trinn skal på leirskole første uka i mai (tirs-fre). Nytt opplegg pga. Koronarestriksjoner. 
Leirskole lokalt: Camp Sjusjøen på Mesnali. 

9. trinn har ikke vært på leirskole, men leirskole er utsatt til 10. klasse. 

3. Informasjon fra FAU-leder 



Vedr. trafikksikkerhet og e-post sendt fra leder til Innlandstrafikk og skolesjefen: Ingen har 
svart. Under FAU-møtet sendte rektor e-post til skolesjefen Trond Johnsen, som bekreftet i 
e-post til rektor at skolekontoret har mottatt brevet og at det kommer et svar.  

Bane Nor Eiendom har svart på henvendelsen fra FAU-leder, og kommet med en innstendig 
oppfordring om at Skysstasjonens korttidsparkering ikke brukes ifm. levering og henting av 
elever på skolen.   

4. Skolemiljø  

Skolemiljøet har vært grundig diskutert i tidligere møter dette skoleåret.   

«Foreldremøtegruppa» vil presentere sine forslag i neste FAU-møte.  

FAU ønsket at rektor uttalte seg om planer for skoleavslutninger mv.  

Rektor uttalte at han håper at det nærmer seg normalen (begrenset med koronatiltak) når 
det blir tid for skoleavslutninger.  

Rektor bemerket at FAUs initiativ til vennegrupper er et veldig godt tiltak, men at tiltakene 
nok ikke er satt i gang overalt. Rektor oppfordret FAU-medlemmene og å mase litt på «sine» 
trinn. FAU uttrykte ønske om at skolen minner om ordningen med en god begrunnelse for 
hvorfor vennegrupper er viktig for skolemiljøet. I tillegg ble det påpekt at det er viktig at 
også de voksne slår av en prat. Rektor sender ut melding i Visma og FAU-representantene 
følger opp med en oppfordring på sine respektive trinn i etterkant. 

Rektor opplyste at foreldremøter skal være gjennomført innen 15. april. Møtene er pålagt 
gjennomført digitalt. Det oppfordres til at foreldrene deltar aktivt i møtet. Rektor foreslår at 
man deles opp i grupper, og at man i gruppene snakker om klassemiljø og hva 
foreldregruppa kan bidra med (arrangement, avslutning e.l.). Hva kan foreldrene gjøre? 
Viktig at foreldre forplikter seg til konkrete tiltak og gjennomfører (hva, når, hvem).  

5. Kameraovervåking 

Rektor redegjorde for installasjon av kameraovervåkning på skolen.  

Den direkte utløsende årsaken er at det forrige sommer var mye aktivitet på taket på skolen. 
Aktivitet på taket er farlig og sikkerheten er skolens/kommunens ansvar. På Hammartun er 
det en del hærverk og festing i helger og ellers. Sikkerhet er avgjørende, i tillegg til å 
forhindre småkriminalitet. 

Skolen har hatt tett dialog med politiet, som jevnlig er innom og kontrollerer området, men 
det er ikke tilstrekkelig. Politiet anbefalte overvåkning. På skolens hjemmeside ligger 
dokumentet «Kameraovervåkning» tilgjengelig for alle. Det dreier seg om 
fasadeovervåkning, ikke overvåkning av selve skolegården. Overvåkningen består av 5 
kameraer, som slås på i tidsrommet kl. 18:00 til kl. 06:00. Kameraene står også på helger, 
helligdager og ferier. Kamera ved hovedinngangen går først på kl 21.00.  

Det er kun rektor og byggforvalter (eiendomsavdelingen i Lillehammer kommune) som har 
tilgang til videofilene. All kontroll loggføres. Alt slettes automatisk etter 7 dager. Lagring 
skjer fysisk, ikke i sky. 



Arbeidet med montering er i gang og kameraene slås på etter påske. Informasjon om 
kameraovervåkning blir sendt ut i tillegg til at informasjon ligger tilgjengelig på skolens 
hjemmeside.  

Skilting vil også bli satt opp med telefonnummer for kontakt/klager mv. Regelverket følges.  

6. FB-bruk i foreldregruppa publisering av referater mv. 

FAU-referatene har ikke tidligere blitt gjort tilgjengelige på hjemmeside e.l. FAU og rektor er 
enige om at referatene bør legges ut og gjøres tilgjengelige for foreldre og andre 
interesserte. Fra og med dagens møte vil referat fra FAU-møter publiseres på skolens 
hjemmeside. Rektor sørger for dette. Publisering skal skje innen en uke etter at referatet er 
sendt ut til FAU-representantene.  
 
Agenda for neste FAU-møte legges ut på hjemmeside en uke før neste FAU-møte. FAU har 
normalt sine møter første onsdag i måneden. Agenda (og referat?) deles også på skolens 
Facebookside, og FAU-representantene oppfordres til å dele agendaen med «sin» FB-
gruppe, slik at det blitt enkelt for foreldre å melde inn saker de ønsker at FAU tar opp til 
behandling.  
 
Annen viktig informasjon FAU ønsker å dele med foreldre meldes inn til skolen/kontaktlærer, 
som kan formidle på Visma eller e-post, evt. i tillegg til Facebook. Ikke alle foreldre er på 
Facebook og viktig informasjon bør derfor sendes foreldrene direkte.  
 
7. Eventuelt.  
Forslag fra Lars Thorsrud: Befaring av utearealer 
 
Det er ønskelig at FAU får en statusoppdatering av utearealene. FAU er generelt bekymret 
for dårlige utearealer, og spesielt nå. Hva er status på planlagte oppgraderinger av 
utearealene (ballbinge og apparater barnetrinnavdeling)? Hvordan oppleves utearealer og 
hva som skal til? Nordre Ål har flotte utearealer. Røyslimoen tar initiativ til utearealer. 
Elevene på Hammartun har for lite å drive med ute i friminuttene. Thorsrud foreslår at neste 
FAU-møte gjennomføres ute, hvor FAU kan ser på utearealene og trafikksituasjonen.  
 
I FAU ble det også bemerket at det på noen trinn er svært få fra Hammartun som spiller 
fotball og ishockey på fritiden. Her skiller Hammartun seg fra andre skoler i Lillehammer. 
Trenere fortviler fordi det ikke spilles fotball i friminuttene, i motsetning til Nordre Ål og Søre 
Ål. Det er viktig at skolegården innbyr til fotball.  
 
Rektor bemerket at Hammartun har færre kvm uteareal pr elev sammenlignet med andre 
skoler i Lillehammer.  Dette får vi dessverre ikke gjort noe med. Når det gjelder status på 
arbeid med uteområdet, er ballbingen på toppen nær ferdigstilt. Ballbingen skal asfalteres 
og få fast dekke til våren, men ballbingen er i bruk i dag. Alt av montasjer av lekeapparater er 
gjort, men når snø og is smelter, vil det til å se halvferdig ut, fordi beplantning gjenstår. 
Arbeidet med uteområdet er et stort løft for skolen. Skolen har aktivitetskiosk i indre 
skolegård, som er mye i bruk.  
 
Som følge av arbeider på uteområdet, har mulighetene for fotballspilling vært elendig i 2 år. 
Det er bedre nå som bingen er i bruk. Grusbanen på nordre side blir også bra etter hvert, og 



håndballbanen ved gangbrua skal også tas i bruk. I tillegg har de yngste en liten flate øst for 
SFO, som brukes til ballspill.  
 
FAU er opptatt av vi må gjøre mest mulig ut av arealet vi har. FAU ønsker derfor et utemøte 
og gjennomgang på neste FAU-møte. Møtet blir gjennomført dels ute og dels på skolens 
personalrom.   
 
Det er avtalt en befaring ifm. trafikksikkerhet den 8. april 2021, dagen etter neste FAU-møte. 
Det ble diskutert om FAU-møtet burde forskyves eller legges til samme dag. Rektor anbefalte 
å gjennomføre FAU-møtet som planlagt og at det heller spilles inn spørsmål til befaringen.  

Som tidligere diskutert, er det aktuelt å søke om midler fra Sparebankstiftelsen e.l. om 
bidrag til ytterligere forbedring av utearealene. Camilla Granlien meldte seg til å delta i en 
gruppe som planlegger for å søke om midler til apparater/prosjekt/utearealer fra 
Sparebankstiftelsen e.l. Plan for å søke til høsten. Når utearealene er ferdigstilt med 
beplantning, er det lettere å vurdere hvilke behov skolen fortsatt ikke har dekket, eller om 
det er andre tiltak som kan gi elevene bedre opplevelser og aktiviteter ute.  

FAU tok også opp spørsmålet om tilgang til bruk av skap på skolen. Mange elever opplever 
det som svært tungt å bære alle bøkene til og fra skolen hver dag. Rektor bekreftet at 
skapene ikke har vært i bruk dette skoleåret pga. korona. Årsaken har vært smittehensyn og 
at skolen i minst mulig grad ønsker å blande elever på gangen. Elevrådet har også tatt opp 
problemstillingen. Saken har vært diskutert i lærergruppa. Rektor kommer tilbake til dette 
ifm. skolestart neste skoleår. Han bemerket at Smestad har fjernet sine skap, mens Åretta 
har fortsatt bruker sine skap. Det er altså litt ulik praksis. Uavhengig av korona er det noen 
ulemper med skap; noen elever sliter med å greie å sortere bøker, og det blir en del rot og 
flying. 


