
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Torsdag 02.11.2021, kl. 19.30-21.30 

Sted: Nordre Ål skole 

Steinar Grue, Einar Amsrud, Agnetha Johansson, Tove Høyemsvoll, Helga Marie Sørhagen, 
Roald Undlien, Laila Owren og Hanne Carlsson  

Sak 23/21 Elevrådet (utsatt til januar) 

Elevrådet trenger litt mer tid til å komme i gang med arbeidet. De tenker de er klare for å 
delta på et møte med FAU i januar.  

Sak 24/21 Informasjon fra Laila 

Hver høst gjennomføres Elevundersøkelsen i 5. – 7. klasse. Undersøkelsen gir skolen et 
grunnlag for videre jobbing i forhold til de tema som kommer fram av undersøkelsen.  

Nasjonale prøver på 5. trinn er akkurat gjennomført. Resultatene vil bli offentliggjort etter 
vært.  

Litt informasjon om økonomien i inngangen til nytt skoleår.  

Lærenormen, minstenorm på 1 voksen per 15 elever på småtrinnet. 1 voksen per 20 
elever på mellomtrinnet. Nordre Ål holder ikke normen på småtrinnet, mangel 1,3 
voksen. På mellomtrinnet klarer de normen med 1 stilling over minstenormen.  

Det har vært tatt opp på skolen på hvilke måte de kan spare penger, hvor det å unngå 
deling i praktisk, estetiske fag kan være en mulighet. Disse fagene krever deling av 
klassene for å kunne gi et best mulig tilbud for elevene.  

Laila rapporterer inn til kommunen om den økonomiske situasjonen i skolen og i 
forhold til bemanningsnormen 

Det blir stilt spørsmål om skolen har noe system for å melde avvik. Skolen har et 
avviksystem, men det går ikke på bemanning og læringsmiljø på skolen.  Gjennom Kap.9A 
kreves det oppfølging av innmeldte saker og dokumentasjon på tiltak og et samarbeid med 
foreldrene. 

Sak 25/21 Temakveld 

Onsdag 17. november kl. 18.30 – 21.00 

Barnevakten med Kathrine Borgmann Kalleberg, lærer i Hole kommune kommer og holder et 
foredrag for oss om nettvett. Politiet kommer også og informerer med sitt i forhold til 
nettvett.  



Caroline tar ansvar for invitasjonen. Sendes ut på VISMA med svarfrist.  

Steinar sjekker ut muligheten for å formidle foredraget digitalt slik at vi når flest mulig.  

Sak 26/21 Førjulskvelden 

Mandag 13. desember, oppmøte kl. 17.30 ved oppstillingsstedene til lystoget.  

Skolen har en komite som jobber med å skissere et opplegg. Det er tenkt ut ulike måter å 
gjennomføre kvelden på, komiteen kommer med forslag som kommer ut på høring. 
Ingenting er foreløpig avgjort.  

FAU gir tilbakemelding på at de synes lystoget er en god inngang til førjulskvelden og stiller 
gjerne med fakler og blir med å starte togene fra de ulike stedene. FAU gir tilbakemelding 
om at arrangementet gjerne kan gjennomføres ute i år. FAU har ansvaret for innkjøp av 
gløgg og fakler. 

Korpset er villig til å spille denne kvelden.  

Inntektene på førjulskvelden går til trinnene.  

Alle tenker på digitale inntektskilder til neste møte.  

Sak 27/21 Klassetur 2021/2022 

7. trinn dette skoleåret er i kontakt med Tyrili for å gjennomføre årets skoletur.  

Fagerhøy leirskole er interessert i å samarbeide med skolen framover og ta imot elever.  

Sak 28/21 Trinnkonto, oppfølging fra forrige møtet  

Praksisen nå er at en privatperson har tatt på seg ansvaret for en trinnkonto.  

Forslag om at vi oppretter 7 kontoer som hvert trinn kan sette inn penger på jevnlig. FAU 
mener dette vil være en veldig god løsning. Einar oppretter kontoer og informerer videre.  

Det bør informeres om kontoutskrift årlig til trinnet.  

Grasrotandelen - alle dokumentene er sendt inn. Avventer svar på søknaden. 

Sak 29/21 Oppsummering av høstens foreldremøter 

Vi deler erfaringer 

- Et helt greit foreldremøte, ikke noe nytt. 
- Delen i felles var bra, god informasjon. De som har barn på flere trinn, fikk høre det 

samme flere ganger. Kom innspill på om denne delen kan formidles felles til alle 
trinn.  



- Fin informasjon fra kontaktlærere. Fint å få innblikk i hva som skjer i klassen.  
- Flere ønsker mer tid til å snakke med andre foreldre, diskutere aktuelle tema, og 

mingle litt.  
- På enkelte trinn ble det litt for liten tid i klassene, delen felles tok litt lang tid.  
- Skolen ser i ettertid at noe av innholdet på foreldremøtene bør fastsettes fra ledelsen 

på skolen.  
- En plan for hjem skole samarbeidet skal drøftes på rektormøte. Hammartun har en 

plan for dette, noe som kan være aktuelt for Nordre Ål og lære litt av.  
- Det ble gjennomført noen spørsmål hvor foreldrene diskuterte i grupper, dette 

opplevdes positivt. 
- På 7. trinn ble det informert felles om overgangen til ungdomsskolen, noe som 

oppleves som bra.  

Eventuelt 

Skolefoto – alle sender tilbakemeldingene de har fått på mail til Laila ganske kjapt. Laila gjør 
en vurdering ut fra tilbakemeldingene. 

Halloween - Tilbakemeldingene er gode. Noen har gitt tilbakemelding på at flere gikk «Knask 
eller Knep» i etterkant av det felles arrangementet, hvor noen da faller utenfor.  

Foreldrekontakten tilbyr et felles arrangement på skolen. Hva som skjer i etterkant av 
arrangementet kan FAU dessverre ikke bestemme. FAU kommer med en forslag om at det 
på invitasjonen neste år kan skrives noe om at noen vil gå «Knask eller Knep» i etterkant  og 
at foreldrene oppfordres til avtale sammen. Av erfaring fra i år, kan arrangementet vare 1,5 
time. Fint med et felles starttidspunkt for hele skolen. 

Alle områdene var godt rydda og tilbakemeldingen fra renhold var bra.  

Saker til nest møte 

Skøytebane 

Bruk av flerbrukshallen 

 

Neste møte 7. desember kl. 19.00-21.00. MERK tidspunkt!! 

 

Takk for møtet! 

 

Referent Hanne Carlsson  


