
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Onsdag 07.04.2021. kl. 19.30-21.30 

Sted: På Teams 

Med på møtet: Laila Owren, Steinar Grue, Berit Melbø, Einar Amsrud, Agnetha Helen 

Johansson, Tina Hauer Hansen, Jannicke Walle Hjørungdal, Caroline Bræin Klette, Kristin 

Lillemo-Thorud 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

Info fra rektor  

Ved inngangen til påske kom det en revidert smittevernveileder. Laila nevner noen av 

endringene i smitteveilederen på gult og rødt nivå som kan påvirke skolehverdagen på en 

annen måte enn tidligere. 

Gult nivå 

- Usikre på om trinnet kan være sammen 

- Usikre på om hallen kan brukes slik den har blitt brukt uten ytterligere rengjøring 

mellom klassene  

Rødt nivå 

- På 5. – 7. trinn blir det 8 kohorter per klasse framfor 6 kohorter som det var i fjor da 

skolen var på rødt nivå 

- Flere kohorter gir skolen plassutfordringer 

- Overgang til rødt nivå skjer ved økende smitte 

- Kommuneoverlegen avgjør hvilke nivå skolen skal være på 

- Dersom skolen går over på rødt nivå, har de en til to dager til å få organisert seg på 

Tid for ansettelser 

- Ca. 75 ansatte på Nordre Ål 

- Det har vært en fellesutlysning i kommunen på ledige lærerstillinger  

- Rekruttere 4-5 lærerstillinger, hvorav 2 stillinger er faste stillinger og resterende 

vikariater 

- Flere lærere innad i kommunen har søkt overflytting til Nordre Ål skole, disse går 

først i ansettelsesprosessen 

- Det er 4 lærere som går i års vikariater, noe som medfører at de må søke på nytt om de 

ønsker stillingen videre 

 



Læremidler 

- Laila har skrevet et notat i forhold til sammenslåing av Kringsjå og Ekrom skole og 

innkjøp av læreverk 

- Notatet kommer ut i forkant av foreldremøtene 

- Notatet fra Laila vil forhåpentligvis være oppklarende i forhold til tilbakemeldinger 

rundt artikkelen i GD rundt tematikken 

Leksefri skole 

- 7. trinn vil gjerne være med som prøvepilot av prosjektet. Dette må avklares med 

lærerne på trinnet før det kan gjennomføres. 

2/21 Trafikksikkerhetsutvalg (TSU) 

FAU godkjenner TSU-mandatet som ble sendt ut i forkant av møtet. 

Laila sender ut informasjon om Trafikksikkerhetsutvalget på VISMA i forkant av 

foreldremøtene.  

Det velges representant til TSU fra FAU på høstens første møte.  

 

4/21 Info fra KFU og SU 

Referat fra KFU-møtet legges ved referatet fra FAU-møtet 

Fritidskortet - Skolen sender ut informasjon når dette er aktuelt. 

 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

5/21 Innhente informasjon om sommeravslutninger 

Slik det ser ut nå, blir det ikke mulig å gjennomføre ordinære sommeravslutninger. 

9/21 Gjennomgang av hvilke verv som skal besettes for neste skoleår.  

FAU-representanter for 2. klasse, 4. klasse og 6. klasse er på valg og det skal velges nye 

representanter på foreldremøtene. Det informeres på gjeldende trinn og interesse meldes 

skriftlig i forkant av foreldremøtene. Lærerne informerer om dette i innkalling lærerne sender 

ut.  

10/21 Gjennomgang av resultater på Trivsels- og elevundersøkelse 

Utsettes til neste møte 

 



Nye saker 

17. mai blir gjennomført som i fjor. Det vil bli opprettet en Spleis til inntekt for FAU, FAU 

oppretter Spleisen.  

Spørsmål fra forelder i forhold til muligheten for lotteri til inntekt til trinnet. Det er visse 

regler for lotteri/basar, lurt å sjekke dette før det settes i gang.  

FAU lager et informasjonsskriv angående 17.mai hvor det blir gitt informasjon om Spleis og 

oppfordring til giverstøtte.  

Pågående saker 

Sosiale medier og nettvett  

Steinar har vært i kontakt med Politiet. Saken blir utfordrende å drive videre da det er 

vanskelig å samles grunnet covid-19. FAU mener det hele vil gi størst engasjement og best 

utbytte når vi kan møtes fysisk og et opplegg kan gjøres parallelt for elever og foreldre. Det 

hele utsettes til høsten.  

Status Skogen med det rare  

Vaktmesteren har lagret hengebroa. Det må graves for hånd hull til fundament til hengebroa. 

Det er midler igjen på fondet dersom en trenger ekstra midler til montering. 

Innspill blir gitt på alternativt plassering av hengebroa. Laila sjekker ut i forhold muligheten 

til å plassere hengebroa et annet sted og at vi kan kjøpe en tjeneste av vaktmesteren for å få 

den montert.   

Status Klatreveggen 

Sunniva skal male på veggen. Elevrådet har møtet i morgen hvor Sunniva vil snakke med 

Elevrådet om motiv. Tak må bestilles. Tyrili selger tak og hjelper til med montering mot 

betaling.  

Eventuelt 

Ingen saker  

 

Neste møte onsdag 05.05.2021 

 

Referent Hanne Carlsson  

 

 

 

 


