
 

Referat møte FAU Lillemoen 
Tid: Mandag 04.11.2019 

Sted: Lillemoen 

 

Møteleder: Stine  

Deltakere: Anne Lersveen, Ellen Rismyr, Grethe Karin Sveen, Lars Thoresen, Silje Langmyren, Stine 
Lysaker 

Frafall: Grethe Stenbråten, Stein Cato Nybakken 

 

Saksliste 

  19/14 Rektor 
Sektormøte med skolesjefen, månedlig. Handlingsplan for Elverum kommune, 
videreføring av Hjerterom-prosjektet. Satt ned en tverraglig gruppe, videreføre arbeidet 
med verdier – ønsker etterhvert også innspill fra foreldregruppene. Fokus på elevenes 
skolemiljø og psykiatriske miljø.  
Hendelse på byggeplassen for hallen – lastebil & truck – ikke forvarsel til skola, bygger på 
en misforståelse for lastebilen (underleverandør med isopor), ble fanget opp og ordnet 
opp i men en gang.  
Trafikkstasjon rundt levering ved morgenen – noe kaotisk, avlevering ved 
søppelcontainerne, parkering på HC-plasser (blir merket etter hvert for hhv HC og all-
stopp-forbudt-skilt). Legge melding på Moodle som påminning til foreldrene. 
Forslag om sandkasse godkjent av vaktmesteren – tas med dugnaden til våren. Plassering 
vurderes etter avgjørelse om riving av gamlebygget til våren/sommeren.  

19/15 Innsamlingsaksjonen – oppsummering 
Veldig bra organisert av klassekontaktene fra 7. trinn. Litt problemer med rodene fra 
Melåsberget. Trenger generelt oppdaterte rodekart for skolekretsen, fås fra kommunen, 
skoleinspektøren bestiller. Veldig bra oppmøte av elevene fra både 7. og 6. trinn.  

19/16 Vedtak klassekasser og Løkenstranda 
«Klassekasse»-begrepet ikke lenger i bruk – skal være klassekontoer styrt av FAU. Får 
tilbakemeldinger fra andre skoler om at dette fungerer ulikt, blant annet av barn ved 
Hanstad har oppsparte midler, blir et problem når ungene møtes og slås sammen ved 
ungdomsstrinnene fra ulike skoler med ulik praksis. Kasserer har gjort en lik fordeling til 
alle klassene på 2000,-/klasse + fordeling fra overskudd Løkenstranda, basert på 
oppmøte per elev/klasse. Klassen med best oppmøte får i tillegg en fruktkurv, samt en 
ekstra overføring på 1000,- Fortsatt noen utgifter ang drift av Løkenstranda som ikke er 
blitt fakturert FAU, endelig overskudd ikke avklart.  

19/17 Prisliste 17. mai 
Gode erfaringer med prisnivået 2019. Hvor mye skal FAU inn og styre prisnivået, og hvor 
mye skal ansvarlig klasse få styre? Forslag om at FAU er med i dialog med aktuell klasse 
ang prissetting kioskvarer for 17. mai – basert på lokale innkjøpsavtaler, promille-
beregning, lavterskeltilbud – «alle skal få»! Starte arbeidet rundt vinterferien. FAU som 
samler inn pengene, men også FAU som betaler regningene, knyttet til både 
mat/drikke/musikk etc.  

19/18 Halloweenfest – oppsummering 
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Saksliste 

Veldig bra oppmøte fra de 4 første trinnene, og heller ikke verst for de 3 siste trinnene. 
Alle klassekontaktene, eventuelt varaene, møtte. Forslag for neste år: flytte 4. trinn over 
til den eldste gruppe – både pga lave elevtall i de øverste 3 trinnene, samt stort spenn i 
energinivå i de laveste 4 trinnene.  

19/19 Juleavslutning 
Tidspunkt: 09.12.2019 kl. 18.00. FAU møter kl. 16.30, klassekontakter møter kl. 17.00. 
Kjører samme opplegg som i fjor – gløgg og pepperkaker. Skoleelevene komme syngende 
i tog fra SFO bakom skolebygget – møte kl. 18.00. Droppe fakler, oppfordre til lykter med 
batteri. 1. & 3. & 5. trinn ansvarlig for underholdning, + muligens noe felles. Også invitere 
med besteforeldre. Arrangementet holdes ute – begrenset plass inne inntil den nye 
hallen er klar. Anne ordner innbydelse. Anne + Silje ordner innkjøp. Silje ordner nisser.  

19/20 Eventuelt 
Forslag om å handle inn kolber fra NorEngros – til bruk for dugnader, større 
arrangementer – kaffe/gløgg – 3 stk klare for Juleavslutning. Også vannmugger til 
kjøkkenet.  
Elevrådet får 10 000,- til bruk –  konkrete ønsker for bruk tas med de enkelte klassene.  
Legge informasjon og oppdatering om arbeidet og fordeling av ressurser i FAU ut på 
Moodle. Også sende ekstra informasjon til klassekontaktene, slik at dette kan formidles i 
klassene.  
Neste møte FAU: mandag 27. januar kl. 18.00. 

 

 

 

 


