
Referat fra styremøte FAU Lillemoen skole 

Dato: 08.09.21. 

Tilstede: Anette Økseter 2.trinn, Roar Nilsen 4.trinn, Lars Thoresen 4.trinn, Liv Karin S. Mellembakken 

3.trinn, Knut Borgen 5.trinn og Audhild Køhl rektor. 

Forfall: Bente-Heidi Kruidenier 6.trinn 

Referent: Nina Engebretsen 2.trinn.  

 

Møte startet med presentasjon av medlemmene i styret til FAU 2021/2022. Ny rektor Audhild Køhl 

presenterte seg selv og sine visjoner for skolen og forventinger til FAU. 

Sak 1: Informasjon fra rektor 

- Elevrådet til Lillemoen skole vil starte neste uke. Oppstarten er utsatt grunnet gult nivå i 

skolen. Rektor ønsker at det skal avholdes en relasjonsdag i uke 40 i samarbeid med 

helsesykepleier. I forbindelse med dette ønsker elevrådet å søke om penger til maling for å 

lage paradis, sjakkbrett og andre tegninger på asfalten i skolegården. Tanken er at elevrådet 

skal involveres i dette arbeidet, medvirke til planlegging og ønsker samt gjennomføre selve 

prosjektet. Prosjektet avsluttet med offisiell åpning med vafler i uke 40 på relasjonsdagen.  

FAU stiller seg positive til dette og anbefaler elevrådet å sende søknad med 

kostnadsoverslag, prosessen, brukermedvirkning og gjennomføring av prosjektet.  

- Audhild informerer om at FAU kan søke om tilskudd til hjertesoner som tiltak for 

trafikksikkerhet. Skolen har allerede en del gode løsninger som undergang, drop-sone og 

lignende. FAU vil lese informasjonen og vurdere om det er noe annet som kan forbedres. 

Ønsker gjerne innspill fra andre foreldre også.  

- Tv-aksjonen skal etter planen avvikles i høst. FAU må ta stilling til om skolen ønsker å delta 

som tidligere. 

- Audhild ønsker at FAU utvikler et årshjul over sine arrangementer og hendelser for bedre 

samarbeid med skolen. 

- Lillemoen skole har egen Facebookside. Det er startet et prøveprosjekt med å dele en sak 

hver uke fra ulike trinn som bidrar fremsnakk om skolen vår. Hvis siden skaper diskusjon og 

negativitet vil siden bli lagt ned. Rektor ønsker tilbakemelding hvis dette forekommer. 

 

Sak 2: TV-aksjonen 

FAU stiller seg positive til å at skolen skal delta på til tv-aksjonen. Det er 7. trinn med foreldre som 

har ansvar for innsamlingen. FAU har deltatt med servering. Anette melder på 7. trinn og snakker 

med klassekontaktene. Det kan bli en corona-vennlig variant av årets tv-aksjon, dette må tas 

underveis. Hvem stiller fra FAU avklares nærmere.  

 

Sak 3: Årshjul: 



Rektor ønsker et årshjul, noe FAU støtter. FAU setter opp et forslag til årshjul på neste møte. Det 

avtales at Liv Karin setter opp et utkast til de arrangementer FAU har hatt tradisjon for å arrangeretil 

neste møte. 

 

Sak 4: Uteområde 

FAU ønsker informasjon om planene for uteområdet etter riving av gamlebygget. Rektor informerer 

om at området skal være inngjerdet til gresset er grodd tilstrekkelig. Det er dialog med kommunen 

om når det skal settes opp lekeapparater eller ferdigstille plassen. Planen er at dette skal skje før 

vinteren. Audhild undersøker hvilke planer som er lagt for plassen og kontakter FAU for innspill. FAU 

er opptatt av at plassen skal være lekevennlig for 1.klassinger, da uteområdet til 1.klasse/SFO er 

asfalt. 

 

Sak 5: Løkenstranda 

Doene er tømt og stengt for vinteren. Søppelconteiner er bestilt tømt og fjernet. Lars søker 
kommunen om refusjon til tømming av doer og søppel. Ene pumpa til vasken er ødelagt. Knut har 
undersøkt om muligheter til å bytte denne, men har ikke funnet noe alternativ. Han vil undersøke et 
par leverandører til.   

Det mangler litt rydding av trær som har falt og noe opprydning ved parkeringsplassen. Styret vil 
følge opp dette i høst. En klasse ved skolen skal også ha søppeldugnad ved Løkenstranda og vil bidra 
med å plukke søppel. Grunneiere vil også få blomst fra FAU som takk.   

 

Sak 6: Registrere nytt styre i Altinn 

Det er sendt registreringsskjema til Altinn med informasjon om nye styremedlemmer i FAU. Hver 
enkelt vil motta en forespørsmål om å godta elektronisk når dette er klart 

 

Sak 7: Rydding av FAU-kjøkken 

Etter innbruddet på FAU-kjøkkenet i sommer er det uklart hva som er igjen av utstyr og tørrvarer. 

Kjøkkenet bør også ryddes og organiseres. Nina og Anette går over kjøkkenet denne uken og ser hva 

som må erstattes. Vask foreslås litt nærmere 17.mai da det er da i hovedsak kjøkkenet brukes.  

 

Sak 8: Klassepermer 

Det skal finnes en klasseperm til hvert trinn, men det er usikkert på hvor oppdatert disse er. Det er 

også flere som har opplevd å ikke få informasjon om disse som klassekontakter. FAU foreslår at det 

ses på muligheter til å lage disse i en digital variant. Dette vil være enklere å oppdatere og sikre at 

alle klassekontakter mottar. Det er viktig at det finnes en back-up.  

Det undersøkes også muligheter til å lage et eget FAU-rom på Teams med tilgjengelig informasjon.  

 

Sak 9: Infohefte 



FAU ønsker å være mer synlig i informasjonshefte som deles ut til alle elever. Skolen stiller seg 

positive til dette og vil gjerne ha innspill til tekst. Det er viktig å tenke på at hefte skal være kortfattet. 

Det vurderes også om FAU heller skal lage en egen brosjyre med informasjon, visjoner, årshjul og 

kontaktinformasjon. Skolen kan trykke opp og dele ut. FAU vil følge opp dette.  

Sak 10: Representant fra 1.trinn 

Årets 1. trinn har valgt en representant til å sitte i FAU. Denne blir invitert til neste styremøte. Fra 

neste skoleår vil rektor ta ansvaret for å informere om FAU allerede på førskoledagen, slik at 

kommende 1.trinn allerede velger sin representant der og blir med på første styremøte etter 

skolestart. Det er viktig for FAU å få inn representant også fra 1.trinn.  

 

Neste møte avholdes torsdag 11.11.21 kl. 18. Møtet avholdes fysisk så lenge smittesituasjonen 

tillater det.  

Saker til møte kan sendes leder Anette Økseter (anette_oien@outlook.com) senest en uke før. Det 

oppfordres til at lærere og foreldre også sender innspill. Sakslisten vil sendes til klassekontakter, 

styret og skolen før møte avholdes. 

 


