
FAU møte 1. November 2022 ved Øyer Ungdomsskole 

Medlem Tilstede Ikke tilstede 

8a Vidar Melby X  
8a Karina Stenseth  X 

8b Harald Steinsli – sekretær X  
8b Nina Skrøvseth Bjørnesset  X 

8c Windy Kester Moe X  
8c Svein Reistad – leder X  
9a Ane Strømstad X  
9a Marion Moe X  
9b Anders Bergum  X 

9b Emin Tiro  X 

10a Kristin Weiseth X  
10a Kari Inga Tande Rustad – nest leder X  
10b Linda Håkansson Tjønntveit X  
10b Harald Trosvik X  
10c Lars Høglien  X 

10c Marthe Lang-Ree X  
Anne Berit Nomerstad – Rektor X  

 

Trafikksikkerhet omkjøring Tretten bru. 

FAU inviterte Innlandstrafikk til å orientere om sikkerhet angående busskjøring til vinteren på 

omkjøringsveg for Tretten bru. 

-  Innlandstrafikk (IT): Jørn Tore Linberg som er ruteplanlegger for området. 

- Innlandet Fylkeskommune (FK): Kristian Skjellerudsveen fra veg, ansvar for 500 km veg. 

De pratet og gikk igjennom Innlandstrafikk sin presentasjon, ligger i egen fil. 

• Øyer kommune kalte inn IT, bedrifter og transportnæring som bruker Fv2532 (Vestsidevegen og 

Nordmedlia) til samarbeidsmøte. IT medelte deltakerne når de forskjellige bussene har sin rute. 

Det var bred enighet om å unngå tungtrafikk i disse tidsperiodene. FAU oppfordret IT til å lage 

infoskriv som eksempelvis Tine kan dele ut til sine transportører. 

FK er vegeier hvor det nå er omkjøringsveg. 

Tiltak FK har/er i ferd med å gjennomføre: 

• FK har søkt Vegmyndiget (Statens Vegvesen) om å få senke hastighet både på Vestsidevegen og 

Nordmedlia ned til 60 km/t og ned til 50 km/t hvor de ser det hensiktsmessig. Anslått 

årsdøgnstrafikk (ÅDT) var ca. 350 kjøretøy før brua kollapset, nye målinger viser ÅDT på 650 

kjøretøy. 

• Mange tiltak allerede gjort, og det vil fortsette i tiden framover. Breddeutvidelser i form av å fylle 

ut grøfter, nytt autovern og fjerning av vegetasjon for å bedre sikt. 

• Forbedret vintervedlikehold, FK vil ha samme brøytestandard som de har på Gausdalsvegen som 

har ÅDT på ca. 6500 kjøretøy. I overgang høst-vinter vil det bli saltet etter behov. Ekstra fokus på 

strøing. Driftsentreprenør og Innlandstrafikk har tett dialog.   

Avslutningsvis oppfordrer både Innlandstrafikk og Fylkeskommunen at man kontakter de direkte med 

konkrete utfordringer langs omkjøringsveg i stedet for å legge ut bilder og kommentarer på Facebook. 

Konkrete tilbakemeldinger sendes til post@innlandstrafikk.no.  

mailto:post@innlandstrafikk.no


 

Kommunebudsjett - utarbeide eventuelle innspill/kommentarer 

Budsjettet ble lagt fram 1. nov og skal behandles i formannskapet 15. nov. Lenke til dokumenter for 

budsjett Øyer kommune: https://www.oyer.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-15-11-

2022.6063069-449023.html?moteid=52237.48a76ce486  

• Marte Lang-Ree tok FAU med på en partinøytral gjennomgang av økonomiplan 2023-2026. I 

økonomiplanen ligger det for Øyer Ungdomsskole inne oppgradering av tak, solskjerming og fasader i 

2024 og 2025. Skal skolen oppgraderes innvendig, må dette belaste driftsbudsjettet ved posten 

«vedlikehold av kommunale bygg».  

• Rektor, Anne Berit informerte litt om de forskjellige nedtakene hun har gjort i årets budsjett. Hun hadde 

en grundig gjennomgang i forrige møte. Rektor skal i møte med kommunens aktivitetskoordinator for å 

søke om midler til å kunne videreføre tilbudet åpen skole. 

• Diskusjon i gruppa om hvor mye nedtak som er akseptert for at rektor fortsatt kan gjennomføre en god 

skolehverdag. FAU vil følge opp at det ikke blir for store kutt i grunnbemanning og vikarer. Rektor vil spille 

med åpne kort inn mot FAU, slik at det blir riktig forståelse for hvordan tilstand er. 

• Det kom noen forslag til hvordan skolen kan tjene/spare penger, salg av lærertimer til voksenopplæring 

på kveldstid. Bedre samspill mellom skolene og foreldredugnad på maling/oppussing av klasserom.  

FAU kan sende forslag til endringer på økonomiplan 2023-2026 og andre innspill hva gjelder Øyer 

Ungdomsskole til alle politiske partier så fort som mulig før 15. november. Dette sendes til 

post@oyer.kommune.no. Det ble ikke vedtatt å sende inn innspill. 

 

Omsetning av narkotika blant unge i Øyer 

Det har kommet tilbakemeldinger fra foreldre og barn som har sett omsetning av narkotika ved 

fotballkamper ved idrettsplassen i Øyer.  

• Forslag på hva FAU kan gjøre. Ønsker ett felles åpent foreldremøte for alle skoletrinn, fysisk og 

nettbasert for å treffe flere foreldre. På dette møtet bør man ha med alle som jobber med rus i 

kommunen. FAU sender ut infobrev angående rusproblematikk i Øyer kommune. Kari Inga og Linda lager 

utkast. Svein kontakter politiet for å få oversikt over og Marte kontakter Marianne Engevold. 

Møtet blir 11 eller 18 januar. Blir fellesmøte i auditoriet i på Solvang skole. 

 

Eventuelt 

• Marte meldte seg frivillig til å arrangere grøtfest fredag 16 desember. 

• Referat sendes til rektor som legger det ut på kommunens hjemmeside, lenke deles på klassenes 

Facebook grupper. 

• Neste møte tirsdag 6 desember kl. 19.00. Inviterer leder og nestleder fra Solvang og Aurvold for 

planlegging av foreldremøte. 

 

Referent 

Harald Steinsli 
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