
 

Referat møte FAU Lillemoen 
Tid: Mandag 14.10.2019 

Sted: Lillemoen 

 

Møteleder: Stine  

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

Frafall:  

 

Saksliste 

  19/8 Rektor 
Rektor blir invitert med og deltar på alle FAU-møter.  
Høst og oppstart nytt skoleår: Økende elevtall ved Lillemoen. En av få skoler i Elverum 
kommune med økende elevtall.  
Byggmassen: Jobbes fortsatt med blant annet varmerør inne og flere radiatorer.  
Flerbrukshall: Fortsatt ingen konkret sluttdato, satt «vår 2020». Full drift ift gym f.o.m. 
høst 2020. P-plass for biler og buss blir avstengt i kortere perioder hvor det leveres større 
elementer.  
Ny lærerplan høst 2020: Fagfornyelse, praksis skal inn i teorien. Kompetansepakker for 
lærerne utarbeidet av Udir og SePU. Kan føre til endringer i lærebøker, og muligens mer 
tverrfaglig og digital jobbing.  
Elevenes skolemiljø: Jobber tett opp mot Fylkesmannen. Et tosidig samarbeid. En del 
saker i kommunen som går hos Fylkesmannen.  
Aktiv-for-andre: fin dag på Elverum folkehøgskole. Bra samarbeid med 
Namibiaforeningen. Lillemoen godt oppdatert om hvordan foreningen bruker 
ressursene. Avgjort at denne dagen involverer 3.-7. klasse, mens 1.-2. klasse blir igjen på 
skola og blir bedre kjent med hverandre.  
FN-dagen: 24. oktober. Internasjonal uke samme uke. Får besøk av Turnéorganisasjonen. 
6. klasse ansvar for aktiviteter i gymsalen denne dagen.  
Leseuker: rundt nyttår. FAU bidra med penger til innkjøp av flere bøker? En egen 
lærergruppe som jobber med leseukene, ønsker bøker innenfor spesielle tema. Tidligere 
vært ulike løsninger for de ulike klassene.  
Juleavslutning: neste FAU-møte.  
Elevrådet: Ønsker sandkasse! Rektor sjekker opp mot vaktmester angående plassering, 
type sand, etc. FAU vurderer opp mot dugnad i mai.  

19/9 Klassekasser 
 Stor diskusjon rundt fordeling av summer til de enkelte klasser. Lars sender ut forsalg til 
statutter for fordeling av summer, samt for formål av klassekasser.  

19/10 Halloweenfest 1. november 
Stine: henter nøkkel og klasselister for alle klasser m/navn på pårørende. 
Stein Cato: ordner lyd og lys. 
Anne: ordner innkjøp Coop.  
Gymsal åpen fra kl. 15.15. Klassekontakter kommer kl. 17.00. 
Premier på inngangsbillett: 2 kinobilletter per gruppe, + evnt. småpremier.  

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/
https://www.inn.no/prosjektsider/sepu
http://www.namibiaforeningen.no/
https://www.turneorg.no/
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Saksliste 

19/11 Innsamlingsaksjon 20. oktober 
7. klasse ansvarlig, ber med seg 6. klasse pga lavt elevtall. Bøsser på skolen, får 
klistremerker og strips. Boller fra CirkleK. Blir kjøpt inn kaffe og saft. FAU-representanter 
møter kl. 14.00 for forberedelser, foreldre og barn kommer fortløpende og får fordelt 
roder, kan begynne å gå rundt kl. 15.00. Skoen ansvarlig for roder og fordele sjåfører på 
kjøreruter. 

19/12 Løkenstranda - premiering  

Totalt netto 30 000,-. Stor diskusjon rundt premiering, fordeling av overskudd, og 
beregning av beste oppmøte. Diskusjon blir flyttet til neste møte FAU og landes der. Lars 
sender ut forslag som grunnlag for diskusjon i forkant av neste møte.  

19/13 Eventuelt 
Neste møte: mandag 04.11.2019 kl. 18.00 på Lillemoen.  

 

 

 

 


