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Styret i FAU dette skoleåret har bestått av sju representanter, en fra hvert klassetrinn.
Lone R.Norshusstuen (leder), Stine Rybråten (nestleder), Mildrid Fyksen (kasserer),
Marthe Evenrud Bjerke (sekretær), Håkon Rustad, Jan Harald Englund og Fatima
Ismail (styremedlemmer).



Det har vært avholdt åtte møter. Rektor har vært invitert til seks av møtene. Rektor har
i første del av møtet har orientert FAU om skolens arbeid og svart på saker FAU har
ønsket informasjon om. Dette er blant annet saker rundt trafikksikkerhet, økonomi,
skolens utviklingsplan, informasjon om elevundersøkelsen og nasjonale prøver,
koronasituasjonen m.m. Rektor har forlatt møtene etter at saker knyttet til
informasjonene har vært ferdig.



Dette skoleåret har også vært preget av korona-situasjonen. Deler av tiden har gått
med på informasjon om korona-situasjonen. Det har vært tett og god kontakt mellom
rektor og FAU.



FAU har deltatt i kommunalt foreldreutvalg (KFU).
FAU har vært representert i Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) i Lillehammer
kommune gjennom skoleåret 2020/2021. KFU hadde sitt første møte 9. november
2020, og har siden hatt månedlige møter med skolekontoret til og med juni 2021, med
unntak av i mai. KFU har hatt følgende årshjul:
07.12.20 Endring av skoleruten, Skolerute 2021/2022 Bruk av digitale læringsverktøy
og skjermtid blant barn/ungdom Nasjonale prøver, Kvalitetsmelding
18.01.21 Læringsmiljø, Tverrfagligteam/Lavterskelteam, §9a

22.02.21 Elevundersøkelsen
22.03.21 Nye fagplaner, Kvalitetsmelding
26.04.21 Læringsmiljø, Hjem/skole samarbeid på skolene
07.06.21 Kartleggingsprøver fra Udir, Eksamen, KFU 2020/2021

De fleste møtene har startet med en runde hvor FAU-representantene har informert om
aktuelle saker det har blitt jobbet med ved de ulike skolene. En gjenganger dette året
har vært behovet for alternative inntektskilder som følge av koronarestriksjoner og
smittevernstiltak. Flere skoler har også jobbet med trafikksikkerhet. I tillegg har
skolekontoret informert om aktuelle saker, pågående satsningsområder og kommende
planer. Ved enkelte tilfeller har eksterne deltakere blitt invitert med. Blant annet har
SLT-koordinator i kommunene informert om arbeidet som gjøres på skolene av
lavterskelteam/tverrfaglig team, og prosjektleder for Fritidskortet har informert om
pilotprosjektet Lillehammer kommune inngår i, der målet er at flest mulig barn og
unge får delta i en ønsket fritidsaktivitet.



Møtereferater fra FAU-møtene har dette skoleåret blitt lagt så raskt som mulig etter
hvert møte, og senest to uker etter møte på skolens hjemmesider.



Det har blitt avholdt et SU/SMU- møte i året som har gått.



Det er avholdt et fysisk møte i trafikksikkerhetsutvalget, i mai 2021.
Resten har gått på mail og/eller telefon. De har jobbet med
trafikksikkerhetsplanen for Jørstadmoen Skole, revidert og korrigert denne.
Den er oversendt skolekontoret i Lillehammer kommune, som har revisjoner
av Trafikksikkerhetsplaner hvert fjerde år.
I tillegg har de diskutert en del tiltak som bør gjøres rundt skolen i forbindelse
med parkering etc. Trafikksikkerhetsutvalget har drøftet den økende
tungbiltrafikken som kommer til høsten i forbindelse med E6 utbygging. Her
har de vært i dialog med Hege Karlsen, Lundgårdsløkka barnehage, og noen
lokale ildsjeler. Dette er foreløpig oppe til høring i Lillehammer Kommune.
Det er pr. nå ikke skjedd noe mer fra kommunens side.



Alle trinn på skolen er med i avtalen om at inntekter fra juleavslutning og 17. mai går
til FAU. Dette året har det ikke kommet noen inntekter fra disse, da alle arrangementer
ble avlyst pga korona. FAU har jobbet mye med alternative inntektskilder, og et
kakeboks salg ble gjennomført. Det ble gjennomført et vellykket kakesalg våren 2021.
Alle klasser på skolen deltok, og det ble totalt solgt 2740 kakebokser fra Nordkak.
Dette førte til at FAU fikk en inntekt på 78 629 kr. Inntektene på denne dugnaden gjør
at FAU kan bruke disse midlene for å dekke klasseturer for 5., 6. og 7. trinn. FAU er
godt fornøyd med denne ordningen. Det kan bli nødvendig å se på om dette er en
dugnad som må gjennomføres årlig for å tjene penger nok penger til å dekke
framtidige klasseturer.

