
Dato Mandag 05.12.22 

Til stede Stine Rybråten, Marthe Evenrud Bjerke, Trond Hedalen (vara 6. 
trinn), Jan Harald Englund (vara 5. trinn), Veronica De Wit, Anne-
Lene Gustafsholm,Vemund Bjørke   

Forfall Lina Helen Dissen, Lena Dalen, Kristine Aurlien 

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 1 Vemund går gjennom resultater fra nasjonale prøver.  

Gjennomført på 5. trinn. Hensikten er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i 

lesing, regning og engelsk. Gir utgangspunkt for hva skolen jobber videre med.  

 

Elevene hadde 60 min til disposisjon i engelsk og 90 minutter i norsk og matte. 

 
Resultater nasjonale prøver Jørstadmoen skole2022/2023: 

Analysen av resultatene deles i 3 nivåer, der nivå 1 er lavest. Det er store variasjoner 
innad i nivåene.  
 
Resultatene viser at elevene fordelte seg slik: 
Engelsk: 
Nivå 1 - 26 %, Nivå 2 - 59%, Nivå 3 – 15%.  
Norsk:  
Nivå 1 - 32%, Nivå 2 - 53%, Nivå 3 – 15%.  
Matte:  

Nivå 1 - 57%, Nivå 2 - 37%, Nivå 3 – 6%.  

 
Man finner eksempler på oppgaver og flere resultater på UDIR sine nettsider.  

 

Skolen har økt fokus på matteundervisningen gjennom MAM-prosjektet. Resultatene 

fra nasjonale prøver blir også tatt opp og jobbet videre med her.  

 

 
 
 
 
 
 

Sak 2 Tilbakemelding til KFU fra FAU Jørstadmoen: 
 
Sak 1-23 Lillehammer KFU: 
Hensikt med KFU : en felles møteplass for alle Lillehammerskolene hvor de ulike 
skolene kan få informasjon/ta opp aktuelle saker som kan angå flere skoler.  
FAUs kontaktpunkt til kommunens skolekontoret – FAU kan stille spørsmål direkte. 
 

- KFU bør diskutere hvilken platform KFU skal være synlig på. Synliggjøre og 
gjøre tilgangen til informasjon, referat m.m. lett tilgjengelig.  

 
Sak 2-23: Hjem-Skole samarbeidet: 
HJEM-SKOLE:  

- Jørstadmoen har tatt utgangspunkt i planen til Hammartun når det ble 
utarbeidet plan for skole-hjem samarbeidet ved skolen. 

 

 
 
 

Sak 3  Det er møte i samarbeidsutvalget (SU) 13.12.22. Deltagere er representanter fra 
elevrådet, ansatte ved skolen, FAU, rektor og Lillehammer Kommune.  
 
Marthe deltar sammen med Anne-Lene fra FAU  
 

 
 
Anne-Lene 
Marthe 



Sak 4 Evt./annet 
Diskuteres om FAU skal informere om møter og referat på en annen måte enn i dag, 
for å se om flere engasjerer seg/kommer med innspill til innhold i møtene.  
 
Foreslås å prøve ut at Vemund sender ut informasjon på Visma i forkant av møter.  
 

 
 
 
Vemund 

Evt Saker til neste møte:  
Skole – hjem samarbeidsplan. Vemund sender ut planen i forkant av møtet.  
Evaluering Juleavslutning  

 

 

Neste FAU-møte avholdes 9. januar 2023 kl 18.30 

 


