
REFERAT MØTE FAU SØRE ÅL SKOLE 
 
Tid: Mandag 17.09.18 kl. 1900 
Sted: Lærerværelset Søre Ål skole 
Til stede: Are Vårhus, Kjartan Mikkelsen, Hege Anita Michelsen, Hanne Jørgensen, Mette 
Gjendem Lien, Jørgen Berg, Inger Johanne Olsen-Svenskerud, Ida Sveum, Hege Aasen, 
Katherine Barrios, Asgeir Kvam, Mette Blauw Sandell 
 
Frafall: Aina B. Lund, Erik Stange, Sølvi Lomsdal 
 
Referent: Jørgen Berg 
 
Sak 1: 
Godkjenning av innkalling – godkjent uten innsigelser 
 
Sak 2: 
Presentasjon av medlemmene i FAU i skoleåret 2018/19. 
 
Medlemmene i FAU er: 
Leder – Inger-Johanne Olsen-Svenskerud 
Nestleder – Ida Sveum 
Sekretær – Jørgen Berg 
Økonomiansvarlig - Sølvi Lomsdal 
Kommunalt foreldreutvalg (KSU) – Kjartan Mikkelsen 
Tilskuddsansvarlige – Katherine Barrios og Liv Lundstein 
Arrangementskomite – Aina B. Lund, Hege Aasen, Ida Sveum 
Trafikksikkerhetsutvalg – Are Vårhus, Mette Gjendem Lien 
Dugnadskomite – Hanne Jørgensen, Hege Anita Michelsen og Erik Stange 
 
Sak 3: 
Informasjon fra rektor 
Oppstarten av skoleåret har gått veldig bra. De følger vanlig oppstart med kartlegging, 
utviklingssamtaler, foreldremøter er i gang osv. Som vanlig er det travelt på høsten og de 
ansatte gjør en formidabel jobb med å ta vare på både gamle og nye elever i det som ser ut 
til å være en rekord i antall elever på skolen. 57 nye førsteklassinger er ønsket velkommen til 
nytt skoleår i tillegg til 11 nye elever som kom til i løpet av skoleåret som har vært. Totalt er 
det nå 364 elever på Søre Ål skole. Skolen har gjennomført sin årlige fjelltur på Sjusjøen med 
stor suksess. Tåke og grått ble til sol og glede for store og små. 
 
Skolen er fylt til randen og det merkes at både lokaliteter, kapasitet og størrelse er i ferd 
med å gå ut på dato. Lillehammer kommune har satt av midler til et forprosjekt i 2019 for 
rehabilitering/utbygging av skolen. Tidsramme, størrelse osv vil forprosjektet si noe om, men 
skolen vil være aktivt med i prosessen. Spesielt med tanke på en videreføring av Søre Ål-
modellen med landskap og bruk av team/grupper. En ny skole bør få både samlingssal, scene 
og klasserom tilpasset den pedagogiske modellen. Søre Ål er annerledes enn mange andre 
skoler og dette må videreføres på best mulig måte i planleggingen av nye Søre Ål skole. Nye 
Nordre Ål skole som er i ferd med å bygges har hatt stor brukerpåvirkning gjennom hele 



prosessen og rektor håper dette også vil være gjeldende når nye skoler skal prosjekteres. 
Etter Nordre Ål skole som er under bygging og Vingar skole som er under oppussing, så står 
Søre Ål for tur jfr de kommunale planene. 
 
Søre Ål skolekrets står foran store utfordringer i årene fremover med bl.a. utbygging av nye 
store boligområder. Et alternativ er økt bruk av Røyslimoen skole som har kapasitet til flere 
elever og en justering av skolekretser hvis dette blir nødvendig. Det er viktig at både ansatte 
på skolen og foreldre er aktive i prosessene om hvordan Søre Ål skole skal se ut i fremtiden 
og valg av pedagogisk modell.  
 
Forestilling i Maihaugsalen – arrangeres 13.februar med to forestillinger.  Generalprøve er 
dagen før. Tema i år er Eurovision Grand Prix. To og to årstrinn skal jobbe sammen, mens 
7.trinn får gleden av å stå på scenen alene. Disse forestillingene som arrangeres annethvert 
år er en forlengelse av samlingsstundene som er på scenen hver morgen. Den skal skape 
fellesskap, respekt og gi et godt læringsmiljø og mestringsfølelse utenfor den tradisjonelle 
skolerammen. Gjennom både planlegging, øving og gjennomføring flettes det inn ulike 
momenter og temaer for elevene. 
 
På noen av trinnene får dugnadsgruppene tildelt oppgaver for å støtte gjennomføringen av 
forestillingen. Tredje og fjerde trinn skal skaffe mat+drikke samt servere elevene i pausene, 
femte trinn skal rydde pauserom/garderober og sjette trinn skal være parkeringsvakter. 
Første, andre og sjuende trinn har ingen dugnadsoppgaver på forestillingen. 
Arrangementskomiteen i FAU tar kontakt med lærer Marie for å avtale nærmere om 
koordinering av dugnadsoppgaver. Billettsalget til forestillingen starter som vanlig før jul slik 
at de kan ligge som fine gaver under juletreet. 
 
Sissel på kontoret har forøvrig permisjon i 1 år. Ny sekretær på skolen er Jorunn Delbekk.  
 
7.trinn har vært på leirskole på Knattholmen og fått skryt av både bussjåfør, lærere og 
foreldre for eksemplarisk oppførsel. Noe som også gjenspeiler seg i kommentarene fra bl.a. 
fjelltur og skolefotografering. Det er en flott gjeng med barn på Søre Ål skole. 
 
Det kalles inn til møte i Samarbeidsutvalget (SU) snart. I SU deltar representanter fra skolens 
ledelse, elever, foresatte, skolens ansatte og en politisk representant fra kommunen. 
 
Rektor delte ut ”Plan for et godt læringsmiljø ved Søre Ål skole”. 
 
Sak 4 – annet 
Spørsmål om kjøleskap på de enkelte trinn for å oppbevare skolematen  
– slik det er idag er det ikke plass til kjøleskap og ikke ressurser til rengjøring, oppfølging etc. 
 
7.trinn overførte alt i klassekassen til FAU for to år siden når det ble innført felles dugnad til 
inntekt for årlig leirskoletur for 7.trinn. Resultatet er at de nå står uten noen midler til egen 
avslutning i 7.klasse. Ba om å få tilbakeført noen kroner til å dekke dette  
– enstemmig vedtatt. Klassekontaktene tar dette med leder FAU og økonomiansvarlig. 
 



Forøvrig er det tredje året at det er felles dugnad for å spare til leirskoletur i 7.klasse. Dette 
gjør at alle klasser sparer likt og med like stor innsats gjennom årene på Søre Ål skole slik at 
alle på 7.trinn er sikret en tur på leirskole. Det er mange positive tilbakemeldinger på denne 
ordningen. Hver klasse bør likevel ha en liten klassekasse til mindre utgifter for egne 
arrangementer, gaver etc. Leder FAU distribuerer oversikt over fellesdugnadene til de 
enkelte klassekontaktene. 
 
Forslag til dugnader fra FAU. Hvert enkelt trinn kan velge andre dugnader til inntekt for 
klassetur på 7.trinn. Det er viktig at den estimerte summen settes inn på kontoen til FAU 
innen slutten av hvert enkelt skoleår. Dette da 7.trinn drar på klassetur i starten av hvert 
skoleår, og en slik tur koster anslagsvis mellom kr 110.000-150.000, alt etter antall elever på 
hvert enkelt trinn.  
 
1.trinn: Saft/syltetøy fra Hervik – kr 20.000 
 
2.trinn: Drilldugnad – kr 25.000 
 
3-trinn: Dorullfestival (vår) - kr 25.000  
 
4.trinn: Arrangementansvarlige for 17.mai v/Søre ål skole (kiosk, kakebord, leker og 
underholdning m.m). 
 
5.trinn: Dorullfestival (høst) - kr 35.000 
 
6.trinn: Selge julenek på Maihaugen – kr 20.0000 
 
7.trinn: Ingen dugnad 
 
 
Skolen opererer med mange plattformer for informasjonsdeling med de foresatte. Dette er 
Dig3/Multi smart øving, It`s learning med både innlogging via Feide og fellesbruker/passord 
”soaforesatt”, mobilapp, SAL-melding via SMS, fredagsbrev, elektronisk fredagsbrev, gammel 
hjemmeside og ny hjemmeside via kommunens egne nettsider. Det er tidvis en noe uklar 
struktur for informasjonsdeling. Rektor tar dette med inspektør Fred for en aldri så liten 
gjennomgang av saken. 
 
Fellesbruker og passord for It`s learning er forøvrig ”soaforesatt”. 
 
Neste møte 
Saker til neste FAU-møte: 

- Gjennomgang av FAU sin økonomi og oversikt over utgifter/inntekter. 
- Tid og tema for foreldrearrangement/foredrag 

 
Møtestruktur for FAU for skoleåret 2018/19: 
- mandag 17.september – første møte 
- mandag 29.oktober med årsmøte for FAU i forkant 
- mandag 10.desember 



- mandag 21.januar 
- mandag 4.mars 
- mandag 8.april 
- mandag 20.mai – siste møte 
 
 
Referat slutt 
 
 


