Møte i FAU
Sted/dato: Jørstadmoen skole, 5. februar 2019
Til stede: Ole Petter Østerbø, Nina Linnea Brandsar, Randi Bull Enger, Anne Mari Hanstad, Caroline
Myrdal, Elisabet Roland (referent) og Hege Karlsen (rektor)
Ikke til stede; Bjørn Erik Strandheim

17. mai
Ole Petter var til stede på grendeutvalgsmøtet den 28. november. Saken om 17. mai ble nevnt på
dette møtet i forbindelse med at det ble sjekket ut om SU-representanten visste om Buvollen planla
eget arrangement. I samme forbindelse ble det fra enkelte i grendeutvalget sagt at de anbefaler å
ikke gjøre en ny undersøkelse rundt en evt. endring av hvor toget skal gå, men at FAU tar
beslutningen. Ole Petter oppfattet at stemningen i grendeutvalget er positiv til at vi i år går i tog i
byen før vi returnerer til skolen for å gjennomføre de tradisjonelle aktivitetene.
Det ble en diskusjon om vi bør snakke med korps og evt. barnehagene før vi tar beslutningen.
Forrige undersøkelse viste et stort flertall som ikke ønsket å gå fra kirka. Den gangen ønsket man å gå
en runde i lokalmiljøet rundt skolen. Det ble gjennomført en gang, men det kom store protester fra
enkelte og diverse avisoppslag rundt dette. Det ble med den ene gangen.
Argumentet for å gjøre endringer i år, er at vi bør ta hensyn til at vi har fått med elever fra Rudsbygd,
men først og fremst at vi bør jobbe for å finne nye, felles tradisjoner sammen.
Alternativet til dagens praksis er at vi drar til Lillehammer og går i tog der, og drar tilbake til skolen og
går i et lite tog her før de tradisjonelle aktivitetene gjennomføres. På denne måten opprettholder vi
deler av den gamle tradisjonen som det har vært stor oppslutning om.
Det ble holdt avstemning:
Avstemning om beslutningen skulle tas i dette møtet, eller vente til det var sjekket ut med lag og
foreninger, samt barnehagene;
Avstemningen endte med et flertall på at beslutningen tas i dagens møte (4 mot 2)
Avstemning om hovedtoget skal gå i byen og at alle returnerer til skolen for et tog rundt skolen før de
tradisjonelle aktivitetene på skolen gjennomføres som vanlig vs. opprettholde dagens tradisjon med
å gå fra kirka før aktiviteter på skolen.
Avstemning; 4 mot 2 for at vi i år går i Lillehammer først og går tog + har aktiviteter på skolen
etterpå.
Det gis informasjon om dette på skolens hjemmeside og via facebooksider.

Elevundersøkelsen
Resultatene for Jørstadmoen viser en deltakelse på 96,6% (5., 6. og 7. klasse).
5 er høyeste skår og 1 er det laveste.

Elevundersøkelsen måler elevenes opplevelse av trivsel, mestring og motivasjon, læringsmiljø, støtte
fra lærerne/foreldre, læringskultur, faglige utfordringer, felles regler m.m.
Mobbing kommer frem i egne tall og ble publisert i en egen rapport nasjonalt i slutten av januar.
Rektor gjennomgikk tallene for en del av kategoriene for 5.-7. klasse.
Alle kan medio februar lese resultatene for hele elevundersøkelsen for Jørstadmoen på
skoleporten.no. https://skoleporten.udir.no/
Lærerne har arbeidet med resultatene og har fått i oppdrag fra rektor å gå inn og diskutere om det er
noe de vil gjøre annerledes på bakgrunn av de resultatene som foreligger.
Når resultatene frigis i bearbeidet form i skoleporten.no, er det bare tallene fra 7. klasse som er med.
Det er kun på dette trinnet det er obligatorisk å gjennomføre for barnetrinnet. På skoleporten.no
opplever man av og til at noen tall blir prikket. Dette skjer hvis det er 5 eller færre respondenter i en
kategori. Prikken skal sikre anonymitet.
Lærerkollegiet har gjort en jobb med å beskrive hvilke handlinger mellom elever er ønskelig – og ikke
ønskelig – for å sikre et godt læringsmiljø for elevene. Beskrivelsene bygger på observasjoner av
elevene. Det er også gjennomført en såkalt pedagogisk analyse hvor man ser på de opprettholdende
faktorene som er med på å forsterke de positive og evt. negative handlingene. Jobben fremover i
klassene blir å finne tiltak for å forsterke de gode/positive handlingene og dempe de negative.

Nasjonale prøver
Gjennomgang av resultater i neste møte.

Økonomi
Skolens økonomi er grei. Hadde et lite overforbruk frem til sommeren i fjor, har klart å ta ned dette
frem til jul. Lærernormen er ivaretatt. Har midler til å sette inn vikarer ved behov. Dette er nødvendig
pga. større trinn.
Investert i digitale lærebøker for 5.-7. trinn.

Søknad om midler til å skaffe utstyr til skolen – Sparebankstiftelsen
Søker om støtte på 30 000 mot at skolen putter i 10 000 kroner selv. Midlene skal gå til å kjøpe
moderne utstyr vinterutstyr (ski/skøyter m.m.) for å sikre at også de som ikke har eget utstyr kan få
oppleve å lære aktiviteter på godt og funksjonelt utstyr.

Orienteringssak fra rektor - forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget i Lillehammer kommune bestemte i høst at det skulle gjennomføres en revisjon av
skolenes håndtering av Kap 9 A i opplæringsloven (elevenes skolemiljø).
Denne undersøkelsen er nå i sluttfasen. De skolene som deltar vil være anonymisert når
undersøkelsen blir offentlig. Den skal legges frem for kontrollutvalget i kommunen.

Målet med en forvaltningsrevisjon er å undersøke og sikre god og felles praksis. Et av spørsmålene
har gått på om foreldre har vært godt nok involvert og orientert i disse sakene. Rektor understreker
at hun ønsker at det skal være en lav terskel for å ta opp ting for alle. FAU har en spesiell rolle ift. å ta
opp saker.
Det har ikke vært noen økning i saker på Jørstadmoen, og Hege melder om at det i stor grad er et
godt samarbeidsklima mellom skole/hjem her på skolen.
Bakgrunnen for revisjonen er nytt kapittel 9A i opplæringsloven, fokus på disse sakene i media, saker
hos Fylkesmannen osv. Kontrollutvalget ønsker å få et bilde av situasjonen, og hvor vi eventuelt har
et forbedringspotensial i Lillehammer kommune.

