
Referat Jørstadmoen FAU 2021-2022 
 

Dato Mandag 03.10.22 Møte 3 

Til stede Rektor: Vemund Bjørke 
1. Pascal Mvita-Mande (vara) 
2. Veronica De Wit 
3. Anne-Lene Gustafsholm 

4.Stine Rybråten 
5. Lina Helen Dissen 
6. Lena Dalen 
7. Marthe Evenrud Bjerke 

Forfall Kristine Aurlien 

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 3.1 Informasjon fra rektor 
 
Trafikksikkerhetsutvalget har hatt et møte. Det blir avholdt møte på nyåret. 
Høring med innspill på elevenes skoleveier. 
Søkt om midler til parkeringsplassen for å få lys og gjerde for tryggere ferdsel.  
 
 
Skolens deltagelse på matematikkprosjekt: 
MAM- mestre ambisiøs matematikkundervisning. Prosjekt sammen med NTNU- 
forskningsprosjekt om hvordan vi skal legge opp matematikkundervisningen. De holder 
kurs på skolen, gjennomfører det sammen med en klasse. Skolen prioriterer dette 
framover. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 3.2 17.mai 2023 
Spørsmål fra 6.trinn 
Budsjett for 17.mai 
Kasserer møtte 17.mai komiteen på butikken.  
Budsjett til komiteen: 20 000,- 
 
Veronica De Wit kan være behjelpelig med bestilling gjennom Hafjell slakteri. Kan 
sende faktura også.  
 
Kan flere trinn være ansvarlige for arrangementene? 
 
FAU har vedtatt at trinnet som er ansvarlig for et arrangement kan be om hjelp fra 
trinnet under.  
Foreldrekontakter 6. og 4. trinn holder kontakt med foreldrekontakter fra trinnet under 
og sender et ønske til dem om hvor mange personer de trenger hjelp av i god tid før 
arrangementet.  
 

 
 

Sak 3.3 7.trinn 
Bidrag til avslutning fra FAU 
 
Det gis ikke noe bidrag fra FAU til avslutning.  
FAU råder til mat på fat fra hvert hjem og at foreldrekontaktene kommer innom skolen 
for å se på lokalene. 
 

 
 

Sak 3.4 Datoer for treffkvelder våren 2023 
 
1.-3. trinn fredag 27.01.23, ansvarlig 3.trinn 
4.-7.trinn fredag 10.02.23, ansvarlig 5.trinn 
1.-3.trinn fredag 24.03.23, ansvarlig 1. og 2. trinn 
4.-7.trinn fredag 21.04.23, ansvarlig 4. og 6. trinn 
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Sak 3.5 Spørsmål fra 3.trinn vdr bursdagsgaver 
 
De fleste trinn gir tilbakemelding om at de har laget en felles regel om å gimaks 50 kr 
om man gir penger, og noen åpner for litt mer om man gir gave. Flere slår sammen 
flere bursdager og samarbeider om bursdag for flere barn samtidig.  
Noen trinn har som regel at man åpner gaver hjemme, da blir det ikke så sårbart om 
noen ikke ønsker å gi gave. 
 
FAU minner om at når man skal invitere til bursdag, så inviterer man enten alle 
jentene, alle guttene eller hele klassen. SFO-rommet kan lånes gratis om man følger 
disse retningslinjene.  
 

 

Sak 3.6 Juleavslutning status 
Dato for avslutning er14.12.22, Vemund sender melding til foresatte om å holde av 
datoen. 
Komiteer er satt.  
Det blir gratis inngang og færre lotterigaver. 
 
4.trinn kan høre med 3. trinn hvis det er noe som mangler eller man trenger hjelp til 
noe.  

 
 
 
 
 

Sak 3.7 Årshjul for FAU-møter: 
 
August: konstituering av FAU, treffkveld høst, juleavslutning 
September:  
Oktober: 17.mai første kontakt med foreldrekontakter 
November: treffkveld vår, status juleavslutning 
Desember: nasjonale prøver  
Februar: kakedugnad, elevundersøkelsen, 17.mai-med foreldrekontakter 
Mars: sommeravslutning 
April:  
Mai: 
Juni: årsmøte 

 

Evt Vennegrupper 
Tas opp som sak på foreldremøter til våren for 1. til 3. trinn.  
 
 

 

 

Neste FAU-møte avholdes 5. desember 2022 kl. 18.30. 


