Referat fra møte i Fau
Dato: 2/12-19
Tilstede: Ole Turvoll, Randi Bull Enger, Kjetil Brandsar, Håkon Rustad(vara 5.kl), Mildrid Fyksen,
Hege Karlsen og Monika Holje. Fatima Ismail var ikke tilstede.
Sak 1: Orientering fra rektor:
• SU: skal være sammensatt av to stk fra undervisningspersonalet, én fra andre ansatte, to fra
kommunen(rektor er den ene), foreldre og elever. I SMU skal skal elever og foreldre være i
flertall. På Jørstadmoen ønsker vi at møter i SU og SMU kan avvikles samtidig i den grad
det er mulig. Vi løser det slik at dersom det skal tas flertallsbeslutninger i saker må det
avtales på forhånd hvem av de ansatte fra skolen som har stemmerett slik at vi sikrer at
elever og foreldre er i flertall.
• Treffkveld: Representanter fra Fau tar et møte med elevrådsrepresentanter fra 5.-7.trinn, slik
at Fau får direkte innspill fra elevene om hva de ønsker.
• Fagfornyelsen: Jørstadmoen har jobbet godt med den overordnede delen. Alle lærerne i
Lillehammer er meldt på i hvert sitt fag. Det er tre fagsamlinger med kursholdere fra
høgskolene i Innlandet. Jørstadmoen har valgt å prioritere basisfagene høyt, men har også
deltagere på praktisk-estetiske fag. Det er mellomarbeide i kollegiet mellom samlingene.
Sak 2: Orientering fra Trafikksikkerhetsutvalget:
• Monika leste opp referatet fra siste møte.
• Kommentar: Vi kom frem til at det er ugreit med alle bygdeveiene som er trafikkfarlige. Og
hvordan skal dette kunne bli prioritert når Oppland og Hedmark blir slått sammen? Hege
kontakter Eivind Myhr; rådgiver for strategisk samferdsel i Oppland Fylkeskommune.
• Ole Turvoll jobber også videre med saken.
Sak 3: Orientering angående SU:
• Se hva som står under sak 1.
Sak 4: Treffkveld:
• Vi skal prioritere møte med elevrådsrepresentanter fra 5.-7.trinn rett over nyttår.
• Jobbe med å få inn innspill i god tid.
• Vi prøver ut litt nye produkter.
• Vi trapper ned på innkjøp av brus, og erstatter noe av brusinnkjøpet med Capri Sonne og
Fuztea.
• Til høsten kommer Fau til å kalle inn klassekontaktene tidlig for å ha et felles møte og jobbe
for en felles enighet om datoer for treffkvelder og selve organiseringen. @
• Vi kommer ikke til å begynne med Vipps eller iZettle. Barna har godt av å lære seg bruken
av kontanter.
• Vi kommer til å skru opp prisene på varene etter nyttår.
Sak 5: Økonomi:
• Vi har for lavt budsjett for fjoråret. Fjoråret viser underskudd på regnskapet.
• 17.mai er en av Fau sine største inntektskilder, vi kan ikke risikere å gå i underskudd.
• Fau kommer til å være med i styringen rundt økonomi/innkjøp for 17.mai heretter, for å
kunne ha full oversikt i forhold til hva som kjøpes inn og hvor mye. Tiltak kommer senere i
samarbeid med 17.mai-komiteen.
• Vi kjøper inn iZettle istedenfor å låne av Fåberg Fotball.
• Vi jobber videre med å ta grep for å komme i overskudd.

Sak 6: 17.mai:
• Flere lag og foreninger har uttrykt ønske om at prosessen nå må roes ned. Det har vært endel
forandringer i hvordan feiringen skal gjennomføres de siste årene, og dette skaper
uforutsigbarhet for alle involverte parter.
• Årets Fau har arvet brukerundersøkelsen som forrige Fau satte igang, og vi jobber med å få
til dette på en best mulig måte, og en mest mulig korrekt måte. Undersøkelsen viser at
flertallet vil gå på Jørstadmoen og ikke ned til byen, og at toget skal gå fra Fåberg kirke og
til skolen.
• Resultatene fra brukerundersøkelsen sendes med som vedlegg.
Sak 7: Eventuelt:
• Trafikkansvar: Hva slags krav ligger i det som er bestilt? Få opp konkrete
forbedringspunkter. Se forøvrig det som står under sak 2.
• Endring av skolestruktur: Kommunestyret har bestilt en rapport for hvilke konsekvenser
endringer i skolestrukturen gir, for eks i saker som skolenedleggelse. Innlandskommisjonen
skal utføre denne rapporten, og rektor skal ha møte med dem i januar. Det vil senere bli
utført intervjuer av foreldre, elever og lærere i denne saken.
Referent: Monika Holje

