
REFERAT FAU-MØTE, ONSDAG 7. APRIL 2021, KL. 18.30-21.15  
Sted: Hammartun skole. 
 
Til stede:  
 
Sverre K. Fagerberg (leder) (3.kl), Ellen Beate Lunde (referent) (6.kl), Tuva Marie Eiklid (1.kl), 
Leif Arvid Vaaler (2.kl), Lene Sæterlid (4.kl), Lars Thorsrud (5.kl), Marie Sørensen (7.kl), 
Camilla Granlien (8.kl), Agnes Holland (9.kl) og Mads Furu (rektor). 
 
Fravær: Elin Skår Løkken (10.kl)  
 
AGENDA:  
 

1. Befaring i skolegården 

2. Befaring Bankenkrysset m.m. 

3. Vi går inn 

Innspill fra FAU: Kan vi se litt nærmere på hvordan en ny skole planlegges? FAU ønsker å 

jobbe videre med å utbedre skolens uteområder, også midtre og vestre del. 

Skolen har fortsatt utfordringer mht. trivsel. Påvirker uteområdet inne? Tilrettelegging ute er 

avgjørende. Foreldrene kan inviteres til dugnad. 

FAU ble enige om å opprette en arbeidsgruppe som går i gang med utearealene. Hva slags 

forventninger har foreldrene. Hva kan vi gjøre? Utarbeide forslag til forbedringer.  

Lars Thorsrud, Tuva Marie Eiklid, Camilla Granlien og Agnes Holland utgjør plangruppa, som 

jobber med forslag til prosjekter, som FAU kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen til 

høsten 2021. Arbeidsgruppen legger opp til at det skal fokuseres på ett prosjekt om gangen.  

4. Informasjon fra rektor 

Lærebøker/læremidler 

Lillehammer kommune har vurdert om det skulle kjøpes inn felles læremidler for skolene. 

Kommunen gikk for det elektroniske verktøyet www.skolen.no.  

Hammartun skal kjøpe inn nye bøker i norsk, matte, engelsk til høsten på 6 trinn, og supplere 

med de siste 4 trinnene i 2022. Det innebærer en gradvis innføring av nye lærebøker på alle 

trinn. På ungdomstrinnene blir det nye lærebøker i norsk, matte og samfunnsfag. 

Neste skoleår 

Tiden brukes nå på foreldremøtetid og planlegging av neste skoleår i ledermøter. Det blir 

ingen nye ansikter eller nyansettelser på Hammartun høsten 2021. 

Skolemiljø 

Ny sak fra foreldre (Marie): Ønske om nytt blod inn på ungdomsskolen er etterspurt. Ingen 

avklaring fra kommunen. Muligheter for skoleåret 22/23. FAU ønsker at dette følges opp 

med «purring» til skolekontoret. Det er plass på skolen nå. Ny 1. klasse er også en klasse 

færre.  

http://www.skolen.no/


Antall saker 9A: Omtrent det samme som tidligere. Bustete på 7. trinn. Mye jobb der. Fokus 

på 7. trinn. Tett voksenoppfølging ute. Jentegrupper. Foreldremøter. Aktivitetsplaner.  

Ingen klagesaker.  

Prosedyrer for mobbesaker er på plass på skolen.  

Prosjektet Læringsmiljøsenteret:  

- Temaet er «Klasseledelse» dette halvåret.  

- Fagdag ble arrangert i slutten av januar.  

- Ledergruppa er mer ute og observerer. Lærerne tester ut forskjellige 

ledelsesstrategier.  

- Arbeidsgruppemøte før påske med elevrådsleder fra ungdomsskolen + 1 

elevrådsrepresentant. Gode tilbakemeldinger fra prosjektuka, men ellers ikke. 

Elevrådet hadde gode innspill til hva elevene kunne bidra med: bruke 

«handlingsrekka» – hva gjør vi når mobbing avdekkes? Elevrådet ville ha noe 

lignende for elever (f.eks. tilskuerrollen).  

 

5. 17.mai 

Gjennomføringen av 17. mai blir antakelig som i fjor: digital feiring. Det blir verken tog eller 

felles feiring. Det var enighet om å gjenta Spleis-arrangementet i fjor (virtuell kafé), som ga 

en god 17. mai-inntakt. Situasjonen tatt i betraktning. 

FAU var enige om at det burde vurderes om det er mulig å til noe i kohortene, fortrinnsvis 

privat, f.eks. i vennegrupper (f.eks. lage 17. mai-rop, bilder e.l.). FAU ble enige om å 

gjennomføre en idémyldring til neste møte. Konkrete forslag må uansett avventes til i 

kjenner status når det nærmer seg. 17. maigruppa. Ansvarlig for årets 7. mai (4. trinn) tar 

ansvar for videre oppfølging.  

6. Arbeidsgruppe «Foreldremøter» 

Arbeidsgruppa (bestående av Lars Thorsrud, Camilla Granlien og Ellen Beate Lunde) 

redegjorde (v/ EBL) for hva arbeidsgruppa har diskutert så langt. Arbeidsgruppa har Vil at 

gruppa  

Innspill: Forventninger til hvilken informasjon skolen kommer med. Lite konkret. Skal være 

nyttig. Mener det er litt overfladisk.  

Tydeligere tilbakemeldinger og tydeligere ledelse.  

Møte uten at lærer er tilstede en del av møtet. Bytte på første halvdel og andre halvdel  

7. Eventuelt. 


