Møte i FAU
Sted/dato: Jørstadmoen skole, 4. desember 2018
Til stede: Ole Petter Østerbø(referent), Nina Brandsar, Randi Bull Enger, Caroline Myrdal, Anne Mari
Hanstad og Hege Karlsen (rektor) Haldis Røe i deler av møtet.
Ikke til stede; Elisabet Roland, Bjørn Erik Strandheim og Hilde Finstad.

Møteplan
Møtene er i utgangspunktet den første tirsdagen i hver måned fra kl. 18.30-20.00.
•
•
•
•
•

5. februar
5. mars
2. april
7. mai
4. juni - årsmøte

Haldis informerer fra SFO, oppfølging etter foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen viste en etterspørsel etter varierte og tilrettelagte aktiviteter.
Det er i år en nedgang i antall elever på SFO (IFO)
SFO har nå tatt i bruk nye rom i nytt bygg, spesielt på tirsdager og torsdager som er «langdager» på
SFO.
Tirsdag: 1. Allrom, «Røris», sang, dans, 2. skolekjøkken. Tredjevalg frilek.
Torsdag: 1. Allrom 2. Sløyd 3. frilek
Skal være gjennomførbart. Servere frokost på morgenen. Havregrøt på torsdagsmorgen. Igangsette
leke ute, fungerte ikke. Synes dette har fungert veldig bra så langt. Kvalitetsplan for SFO i
Lillehammer kommune.
Gode tilbakemeldinger fra foreldremøte i førstetrinn. Evaluerer ny plan i januar. Nedfelt i årsplan. En
time til planlegging. Hjelper å ha erfaren ansatte som er kjent på skolen. Mat er veldig populært.
Ønsker at det var et mattilbud på SFO, men det er vanskelig og det finnes ikke midler til det.
Fortsatt to baser. Men veldig få på 3 og 4. trinn.
FAU er fornøyde med at tilbakemeldinger fra foreldreundersøkelsen er tatt på alvor, og at SFO har
gjort populære grep.

Leksehjelp
Caroline har et forslag til endring på leksehjelp. To dager på morgen, en dag på ettermiddag. Noen
går glipp av dette på grunn av buss. Noen steder har de utvidet skoledagen med en halv time, for å få

til leksehjelp for flere. Man kan da velge frilek eller leksehjelp. Man får ikke skoleskyss for SFO eller
leksehjelp. Leksehjelp for 4.-7. trinn. Hege tar med innspill på dette videre, men ser utfordringer i
forhold til skysstider.

17. mai
Ole Petter har vært i møte med Grendeutvalget. De hadde fått spørsmål fra menighetsrådet om
Buvollen planla egen 17.mai feiring i 2019. Jørstadmoen FAU er ikke kjent med dette. Ole Petter
orienterte om at Jørstadmoen behandler forslag om å delta på felles barnetog i byen, og at vi
planlegger en spørreundersøkelse om dette. Vi ble frarådet å gjennomføre en spørreundersøkelse og
ble anbefalt at vi tok beslutningen i FAU.
FAU er ikke beslutningsdyktige på dette møtet. Caroline oppretter en egen facebookgruppe for FAU
hvor vi forsøker å ta en diskusjon før neste møte.

Juleavslutning neste år
Kun 17 barn i 2010 kullet. Mener at de er for få til å gjennomføre juleavslutning alene. Har spurt
andre trinn om de vil inngå samarbeid, men fått avslag. Tredje trinn trenger hjelp fra andre
klassetrinn for å få arrangert juleavslutning. Det er 43 elever i femte trinn. FAU tar ansvar for å få
andre klasser til å stille opp ved juleavslutningen i 2019, særlig 5, 6 og 7. trinn, som alle nyter godt av
inntektene fra arrangementet.

Økonomi og ekskursjonsplan
Hege har regnet på økte utgifter i forbindelse med skoleturer for 5, 6 og 7.trinn nå som vi er flere
elever ved skolen. Det ser ut til at utgiftene i 2019 vil øke med ca kr. 15.000,- FAU tar av oppspart
egenkapital for å dekke opp for de økte utgifter i forbindelse med skoleturer. Vi håper på økte
inntekter ved juleavslutning og 17.mai nå som vi også er flere som deltar i disse arrangementene.

Treffkveld
Når tredje og første trinn hadde treffkveld handlet de på Kiwi Vingnes i stedet for Rema 1000.
Tilbakemeldinger om veldig god service og gode priser. FAU er ikke bundet til å handle på Rema
1000, og vi kan godt benytte Kiwi Vingnes fremover.

Undergang ved skolen
Vegvesenet har ansvar, Hege følger opp. Sluk som er tett og lyset er gått.
Parkeringsplass på andre siden av veien. Det skal visst ordnes mer der borte.

Orientering om budsjett 2019

Det har vært et spennende år i 2018. Hadde med et underskudd (ca 300.000) fra 2017 inn i 2018.
Forsøkte å redusere bemanning, men fikk det ikke til. Ligger an til et lite overskudd 2018. Budsjett
2019? Får med overskudd til et personalseminar. Budsjettet er gode tall for 2019. Skal ansatte flere
ansatte. Ny budsjettmodell beregnet ut fra elevtallet 2018. Økte midler til husleie Jorekstad, får leie
flere timer til kroppsøving.
To Barnevernspedagoger som sosiallærere.

