
  

  

Møtereferat fra FAU ved Jessheim skole og ressurssenter 

 

Dato: 22. Oktober 2020 
Tid: 18.30 
Sted: Personalrommet, Jessheim skole og ressurssenter 
Tilstede: Christian Nordengen, Yngve Kristiansen, Leta M Nielsen, Anders Helling, Thorvald 
Furuseth, Karianne Kjos Ødegård, Sigbjørn Stad Røstad, Kjetil Dypaune, Roar Skullestad, Nina 
Monsen, Nicolai Thomassen, Vibeke Kaasin Tørvik, Jan Kristian Lynghaug, Hanna Heimonen,  
 

 
SAKER: 
 
 

• Sak 1: Nytt fra SU/SMU 

o Intet nytt, møter ikke avholdt. 
o SU møte 27.10 

 

• Sak 2: Nytt fra KFU 

o Detaljer ligger på kommunens sider.  
o Valg av nytt kfu leder – utsatt til neste gang.  
o Rapportering  
o Svømmehall  

▪ To svømmehaller blir lagt ned i mars. Dette er svømmehallene på Nordby 
og Allergot 

▪ Gradvis overflytting til ny svømmehall.  
▪ 76 timer er satt av for elever 
▪ Kartlegging av svømmeferdigheter 
▪ Søke om midler for utvidet tilbud for minoritet og bhg barn 
▪ Viktig med god info om gratis tilbud på flere språk 
▪ Viktig med en langsiktig plan for bassengene som blir lagt ned. 
▪ Hva koster det å legge ned bassengene? Skoleskyss til ny svømmehall 

som det ikke var behov for før.  
▪ Info om Jessheimbadet 
▪ Ønske om at den kan brukes til å ta igjen tapt svømmeundervisning 

(corona) 
o Ungt entreprenørskap 

▪ Informere på skolene om hva dette er 
o Ett møte til før jul – dato ikke satt.  

 

• Sak 3: Nytt fra TV-aksjonsgruppa 
o Jesseheim fikk bra resultat.  
o Flere av elevene var med å spilte i sentrum.  

 

• Sak 4: IT-Gruppa 
o Ikke avholt møte ennå.  
o Lage en plan for året: Et par kjernepunkter.  



 

 

o Det opprettes en mappe pr gruppe på OneDrive. Denne deles med leder for 
hver gruppe.  

o Innspill til gruppa 
▪ iPad 

• Det er skrevet et notat angående iPad og sikkerhet / 
begresninger. Skal dette revideres / tas opp videre med 
ansvarlige i kommunen 

• Det er for enkelt å få tilgang til ting små barn ikke bør se 

• Mulighet å bruke ipad døgnet rundt.  

• iPad kontrakten – revidert for et par år siden. Bør den revideres 
igjen.  

• Tilgang på reservedeler på iPad-deksel 

• Bruk av iPad i undervisning og lekser vs skrivetrening  
• Foreligger det evalueringer fra Ullensaker kommune angående 

iPad bruk? 
▪ Bruk av PC for 5-7 klasse 
▪ Synliggjøring i klassene at det finnes en IT-gruppe 
▪ Samarbeide mellom tilsvarende IT-grupper på andre skoler 
▪ Teams- bruk av, foreldretilgang, hva er forventet 

 
 

•  Sak 5: Nytt fra Trafikkgruppa  
o Gå til skolen aksjon 

▪ Gikk helt greit, men store forskjeller % mellom lavere trinns og oppover 
▪ 2, 4, 7 trinn fikk premier. Dette er delt ut til klassene.  
▪ Neste år  

• Bruke elevrådet neste år til å skrive opp hvem som går i hver 
klasse (Det var noen lærere som ikke hadde fylt ut skjema. ) 

• Vurdere om aksjonen skal være nærmere skolestart. Skaper 
gode rutiner tidlig og det er lysere om morningen.  

• Informere skolen tidligere.  

• Oppfordre til gågrupper om mange bor samme sted.  

• Undersøke aksjonen Statens Vegvesen arangerer hvert år.  

• Skolen ønsker fortsatt trinnvis premiering.  
 

o Refleks dag  
▪ Reflekser ble levert til skolen på den nasjonale refleksdagen.  
▪ Disse ble delt ut til elevene noen dager senere 

 
o Parkeringsplass 

▪ Ny parkeringsplan utarbeides og sendes til kommune 
▪ Befaring med kommune. Venter på navn. 
▪ Ønsker ombygginger 

 



 

 

o Sykling 
▪ Trygg Trafikk har rettningslinjer om sykling (fra 4.trinn alene) 
▪ Per i dag har foreldrene det siste ordet om barenet kan sykle til skolen 

eller ikke 
▪ Vi kan sende ut en oppmuntring og påminne om å sjekke syklene 

jevnlig, husk hjelm, parker der hvor det er sykkelparkering, husk lås 
osv.  

▪ FAU tips: Spørre Ullensaker sykkelklubb (UCK) om de vil komme på 
besøk å sjekke sykler, svare på spm. o.l.  

▪ Ang bekymringsmelding om hærverk på elevers sykler i skoletiden, ble 
det diskutert om sykkelstativene står riktig sted, eller bør det være et 
separat sykkelskur til syklene. Dette sees på sammen men ny 
parkeringsplan.  

o Trafikkpatrulje 
▪ Trafikkgruppa ønsker å lage en strukturert plan som legges frem for 

FAU.  
▪ Organisering faller på Trafikkgruppa 
▪ Ønsker å få med elevråd 
▪ Kan frivillige benyttes?  

 
o Jobber med å lage malverk og dokumenter som kan gjenbrukes fra år til år 

 
o Neste møte i starten av november.  

▪ Ønsker å ha med en fra kommunen, trygg trafikk og FAU leder 
 

• Sak 5: Nytt fra Lærings-,miljø og trivselsgruppa 

o Ikke avholdt møte 
o Høre med kommunen om det skal avholdes noe storfoeldre møte 

 

• Sak 6: Rektor informerer :  
o Koronasmitte på skolen 

▪ Alle er definert som nærkontakter og oppfordres til å teste seg.  
▪ Alle i karantene får digital undervisning.  
▪ Viktig at foreldre får beskjed før det kommer i media.  
▪ Minne på at det ikke er viktig hvem det er . Dette er personlig 

helseinformasjon. Ingen skal ha dårlig samvittighet for at andre må i 
karantene. Dette kan skje alle.  

o Lekser. Det kom spørsmål om lekser. Mengde, tilbakemeldinger på lekser fra 
lærer til elev.  

▪ Formen: gjentagelse av noe de alt har lært, lesing 
▪ Dialog rundt lekser bør tas med lærer 
▪ Utviklingssamtaler 2 ganger i året med foreldre 
▪ Dialog med barna i løpet av skoledager 

o Skolen ønsker at trinnet blir behandlet som en enhet og ikke klassevis.  



 

 

o Hvordan følges svømmeundervisning opp? Slik at elevene får de 
svømmetimene de skal ha. Blir timene som elever mistet pga corona tatt 
igjen. 

▪ Ikke krav til timer, men ferdigheter.  
▪ Oppsamlingsheat hvor man følger opp der opplæringsmålene ikke er 

nådd. 
o Når elevene skal til Jessheimbadet for svømmeundervisning vil reisetiden bli 

lenger.  
▪ Det ønskes at reisetid bør ikke gå utover bassengtiden.  

 
 

• Sak 8: Innmeldte saker fra klassene 
o Sykkelherværk 

▪ Det kommer fortsatt rapportering om at det er gjort hærverk på sykler. 
▪ Forslag om å invitere ullensaker sykkelklubb og lokalavisen til å sjekke 

sykler når sykkelsesongen starter.  
▪ Det er satt opp flere sykkelstativer på skoleplassen.  

 

• Eventuelt 
o Transponder 

▪ Det kommer fortsatt inn meldinger på begge Transponder løsningene.  
o Melkerefusjon under corona. Krav er at kvittering/kontoutskrift må sendes 

med. Dette har blitt informert ut til de som har melk tidligere i år. Ikke fått 
noen krav på dette.   

o Halloween arrangement er avlyst 
o Må settes opp nytt tidspunkt for å flytte og rydde FAU lager 
o FAU kontigent neste år 

▪ Sende ut info om FAU kontigent på transponder. Oppdatere skrivet 
som sendes ut. Legge til info om at det kan betales via vipps. La 
klassekontakt informere ut til klassene 

▪ Sende ut litt ut i skoleåret. Mye annet som skal betales ved skolestart 
o Budsjett:  

▪ Fikk inn mindre i FAU kontigent i forhold til fjoråret. Forventet pga 
corona 

▪ Melk som ikke blir drukket pga sykdom/fravær får vi tilbakebetalt en 
del av.  

▪ Punkt til neste gang  

•  Melk 

•  Invitere leder for festkommiteen 
 
Neste møte i FAU:  torsdag 26. november kl 18.30: 
 
Referent i FAU 
Vibeke K. Tørvik 


