
Referat fra KFU-møte 26.4.21 

Til stede 

Vingrom  Guro Wold 

Vingar   Endre Ekornesvåg Farberg 

Smestad   Inger Lise Haugen 

Nordre Ål  Einar Amsrud 

Åretta   Anders Waldemar Olsen (referent) 

Jørstadmoen   Stine Rybråten  

Skolekontoret  Trond Johnsen 

Skolekontoret  Jill Harviken 

 

Frafall 

Hammartun 

Røyslimoen 

Steinerskolen 

NTGU 

 

 

Sak 1. Runde rundt bordet - Ungdomsfester 

Frem mot sommeren er det vanlig at ungdommen samles og har fest blant annet ved kroken, i 

Årettadalen osv. Det eksperimenteres med alkohol og kanskje også narkotika. Foreldrene må være 

observante på dette og følge med. Ungdomsbasen pleier å være til stede ved kroken når disse 

arrangementene foregår.  

FAU på ungdomsskolene tar opp denne problemstillingen med sine skoler og må ev. informere videre 

til foreldrene. 

 

Sak 2. 17. mai 

Lite aktivitet ved de forskjellige skolene på årets 17. mai. FAU på Søre Ål skole gir noe penger til 

trinnvise arrangementer i tiden frem mot 17. mai. Jørstadmoen m.fl. har digitale arrangementer. 

 

Sak 3. Skole-hjem 

Lillehammerskolen planlegger/vurderer økt fokus på lesing hjemme for eleven i samarbeid med 

foreldre. KFU stiller seg positive til økt fokus på dette.  

 

Sak 4. Utviklingssamtaler/klassemøter 

Klassemøter har foregått digitalt mens utviklingssamtaler i noen grad har vært avhold fysisk. 

I koronaperioden har det stort sett gått bra å avholde digitale møter, men det er noen negative sider 

av dette: 

- Terskel for å snakke kan for mange være høy i slike settinger – man mister kanskje gode 

innspill 



- Man blir mindre kjent med andre foreldre når møter foregår digital 

 

 

 

Sak 5. Avslutninger/Vitnemål 

 

Åretta og Smestad har booket Maihaugsalen for sine avgangselever og skal ha vitnemålutdelingen 

der. Hammartun arrangerer dette klassevis på skolen. Smittevernveileder må følges i den 

forbindelse. 

 

Sak 6. Læringsmiljø 

Lillehammerskolen har et samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN) for å bygge kompetanse på 

alle skolene mtp. aktivitetsplikten etter § 9-A. Mål er å få det sosiale og det faglige til å henge enda 

bedre sammen. Det arrangeres små samlinger der ledergrupper og forskere fra HINN deltar. 

 

Sak 7. Trafikksikkerhetsutvalg 

Det fins et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Det er etablert en trafikksikkerhetsplan som skal 

revideres i år. Trafikksikkerhetsutvalget vil gå ut og innhente innspill fra skolene/FAU i den 

forbindelse. 

 

Sak 8. Sommerskole 

Det skal arrangeres sommerskole i 2021. Tilbud rett etter sommerferiens start og like før skoleårets 

start i august. Vitensenteret m.fl. gir tilbud til kommunen. Det er satt av 3 mill. kroner til tiltaket. 

 

Sak 9. Ny nasjonal rammeplan for SFO 

Rammeplanen skal sørge for en mer likeverdig SFO i hele landet. Ny rammeplan for SFO skal gjelde 

fra 1. August 2021. 

 

 

 

  

 


