
Møtereferat fra FAU ved Jessheim skole og ressurssenter  

Dato: 3/11  

Tid: 18.00  

Sted: Lærerværelse Jessheim skole og ressurssenter  

 

Til stede: Jan Kristian Lynghaug 7b, Per Erik Rognstad 5b, Vibeke Kaasin Tørvik 7a, Nina Monsen 6a, 
Karianne Kjos Ødegård 4b, Hans Petter Sæther 1b, Thomas Sørensen 2a, Espen Laget 5c, Anders 
Helling 3c, Leta Nielsen 3a og 6d, Hege Sørsæther 6b, Siw Rønald 1a, Egil Pedersen 4c. 

 

 

Saksliste: 

- Sak 1: Valg av SU-vara for Egil Pedersen 

Hans-Petter Sæther er vara. Jan Kristian Lynghaug er andre vara. 

 

- Sak 2: Gjennomgang av budsjett 

Festkomite ønsker mer penger til arrangement: Ingen innspill til dette, men ønske om å senere vite 
hva som ligger bak tallene. Det er rundt 347 000 kr i oppsparte midler, 39 520 kr av disse er igjen av 
penger gitt til trafikkprosjekter. Mulighet for å bruke noe oppsparte midler. Bør alikevel ha en buffer 
på 100 000 – 150 000 kr. Forslag om å høre med elevrådet om de har forslag til innkjøp av utstyr. 
Flytte lekeapparat som er utenfor skoleområde? Tas opp i SU. Gledingskole – pilotprosjekt for å se 
ann effekt? De kan komme og presentere opplegget for FAU. Minstepris 10 000 kr for 1. trinn. Kjøpe 
inn popcornmaskin istedenfor å leie? Tas opp med festkomite. 

 

- Sak 3: Avstemming om refleksvestgave med reklame, i regi av Ullensaker Senterpartiet. 

USBL har tatt på seg å produsere refleksvest med usbl-emblem. Ikke politisk uttrykk. Ønske om å ta 
imot gave, utdeles i så fall i regi av FAU. Tar imot gaver med reklame som ikke er rettet mot barn, og 
ikke er politiske.  

 

- Sak 4: Gjennomgang av saker for neste SU-møte. 

Neste møte er torsdag 11/11. Sakliste legges frem. FAU har ikke fått strategisk plan, FAU-leder 
purrer, slik at vi kan rekke å komme med innspill. Ønske om få dokumenter før, slik at man kan 
komme med innspill. Sjekker ut i SU vedtekter tidsfrister. 

- Sak 5: Informasjon om kommunens befaring på parkeringsplass i høst. 

Befaring i høst, skjedde uten representant fra FAU. De har ikke ville endre noe. FAU har ikke fått svar 
på sine spørsmål som ble sendt for 3 uker siden. Dokumenter og skriftlig korrespondanser ønskes 



lagt inn i OneDrive. Kan sendes til sekretær som legger det inn. Gruppeledere vil gis tilgang til 
relevante mapper når ledere meldes inn til sekretær. 

 

- Sak 6: Informasjon om saker for FAU det kommende året: Flytting av lager, og bearbeiding 
av vedtekter for FAU. 

Trenger å få flytte lager: Det foreslås dugnad i samarbeid med festkomiteen. Må muligens kjøpes inn 
hyller. Festkomiteen har blitt oppfordret til å begynne å rydde nå som det er en del fester. Lageret er 
ikke låsbart. Det nye lageret er lokalisert i kjeller på det hvite hus. 

Vedtektene trenger en oppdatering: Foreslås sette ned en gruppe som ser på dette for så å stemme 
over nye vedtekter på et møte. Kan man legge inn vedtekt om at man kun kan representere en klasse 
i FAU? 

Rekruttere medlemmer til FAU: Reklamere for FAU i klassene. Gi informasjon og kopi av vedtekter før 
avstemning foreldremøte. Gjøre det attraktivt å være med. Prøve å få med representanter med ulike 
bakgrunner. Lage møtedatoer for hele året, for lettere å planlegge og få tid til møter.  

Ønske om at første møte i skoleåret skal både FAU og vara delta. Representanter som ikke kan delta 
på møter, må informere vara om at de må stille. Vara får invitasjon og saksliste på mail. også. Lage 
møtene som facebook-event, lettere å se deltagere, og å huske møter. 

 

- Sak 7: Gjennomgang av gruppearbeid og valg av grupper. 

Vara som ønsker, kan delta i gruppearbeid. Alle FAU-representanter skal delta i en gruppe. Alle 
grupper består av en som har deltatt i gruppa tidligere. Representanter til stede på møtet fordelte 
seg på gruppe. De som ikke var til stede bes sende mail, med ønske om gruppe til sekretær.  

Følgende grupper er i dag aktuelle: 

Trafikkgruppe  

Læringsmiljø og trivsel  

It-grupper  

 

Tv-aksjon: Man kom litt sent i gang. 30 påmeldte bøssebærere, 20 kom. Fikk ikke sendt ut over alt. 
Færre generelt. Kommunen er usikker på om det blir noe neste år.  

Siste delen av møtet samlet de ulike gruppene seg for valg av gruppeleder og samtale. Gruppeledere 
bes kontakte sekretær, for å få tilgang til aktuelle mapper i OneDrive. 

 

Jessheim 03/11 -21 

Ida Skjeppestad 

Sekretær FAU 

 


