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FAU 
Søre Ål skole 2017-18 

 

Årsberetning 

Det har vært gjennomført 7 FAU-møter dette skoleåret. For mer informasjon om 

sakene på hvert møte, se referatene som ligger ute på It`s Learning. 

Alle FAU-møtene har vært preget av interesse og engasjement, og vi har hatt en 

konstruktiv og god dialog med skolens rektor og ledelse. Som oppstart av hvert møte 

har rektor informert grundig om de daglige gjøremålene på skolen og om prosjekter 

og aktiviteter med både psykososial, pedagogisk og faglig fokus.  

 

Blant annet har rektor informert om:  

- rehabiliteringen av skolens vinduer, ventilasjon og gulvbelegg 

- tilbud om leksehjelp for 4. -7. trinn 

- rektors innspill på alle foreldremøter, med vekt på det psykososiale læringsmiljøet 

- nettvett og viktigheten av at foreldre engasjerer i barnas nettbruk 

- ”Venneuka” i uke 36, hvor søkelyset ble satt på vennskap og gode relasjoner 

- videreutdanning av 9 lærere ved skolen 

- Søre Ål skole i media, medfilming av samlingsstund, vist på Supernytt 05.09.17 

- TV-aksjonen på NRK,  22. oktober, spilt inn på Søre Ål skole, med stor suksess 

- gjennomføring av og resultater fra nasjonale prøver og trivselsundersøkelser 

- «Et lag rundt elevene», et tverrfaglig prosjekt, integrert i læringsarbeidet på skolen 

- Søre Ål-stafetten, 9. mars 2018, med fokus på skiglede og dempet konkurransepreg 

- pedagogikk-studentene fra Høyskolens skoleovertakelse 13. mars 

- forbudet mot bilkjøring på skolens område på kveldstid 

- det tverrfaglige «Team drop-in»s arbeid, en del av prosjektet «Et lag rundt eleven» 
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FAU har hatt søkelyset på mange temaer og problemstillinger dette året. Her er et 

utdrag:  

Knattholmen | oppfølging av modell for klassetur 

FAU har lagt mye arbeid i å følge opp den nye modellen for klassetur i 7. klasse. 

Konseptet for turen ble vedtatt i FAU i forrige skoleår og det har vært viktig å vie 

mye av tiden i FAU til denne saken i år også. Blant annet i forhold til informasjon om 

den nye dugnadsmodellen, utarbeide budsjettet for turen og å følge opp 

konsekvensene med innføringen.    

Dugnadsmodellen | finansiering av klassetur 

Det er viktig å evaluere dugnadsmodellen hvert år og se på hvordan de ulike 

dugnadene fungerer for de forskjellige klassene. Beløpene som står oppført i 

dugnadsmodellen er estimerte beløp og det er heller ikke tatt hensyn til størrelsen på 

klassene.  

 

FAUs klasseturkonto | overføring av klassekassene 

I henhold til den nye dugnadsmodellen, overførte alle klassene pengene sine til 

FAUs klasseturkonto. Viktig at alle klassenes kasserere får tilstrekkelig informasjon 

for å kunne overføre penger og at FAU følger opp dette. 

 

Registrering i Brønnøysundregisteret | oppdatering 

I forrige skoleår ble FAU registrert som forening i Brønnøysundregisteret, og fikk 

eget organisasjonsnummer. Dette som følge av krav fra FAUs bankforbindelse og 

målet om å opprette VIPPS. Det sittende FAU styret har jobbet en del med å 

oppdatere Brønnøysund med ny informasjon om styret. Ved endring i styret, er det 

viktig at protokollen fra årsmøtet underskrives av alle og legges inn i 

Brønnøysundregistrene så fort som mulig. Blant annet for at ny kasserer også skal få 

tilgang til bankkontoer. Det anbefales at FAUs leder gjør dette.  

 

Spørsmål om mobilfri skole | lov å ta bilder 

Søre Ål er en mobilfri for elever – den regelen er absolutt og vil ikke bli endret. 

Spørsmålet om det er lov å ta bilder/filme elever på Søre Ål skole har vært oppe 

gjentatte ganger på FAU-møter. FAU har hatt en innholdsrik og grundig prosess på 

dette, fått innspill fra flere foresatte og elevrådet har også vært koblet inn. Elevrådet 

ga tilbakemelding på at det er greit å bli tatt bilder av/filmet, men at dette ikke må 

legges ut eller deles med andre. Et informasjonsskriv som presiserte dette ble sendt 

til alle foresatte.  
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Årshjul | samarbeid skole-hjem 

Et ønske om å få inn rutine for å utforme et årshjul for hvert skoleår ble ytret til 

rektor av FAU. Målet er å få oversikt over alle datoer fastsatte for aktiviteter 

relevante for samarbeidet mellom skole og hjem så tidlig som mulig. F.eks. lysfesten, 

vintermarked, forestilling på Maihaugen, foreldremøter, sommer-avslutninger. 

Rektor utformet dette og for neste skoleår er dette tema på første møte mellom 

klassekontakter og lærere om høsten, for å få innspill fra alle til årshjulet. Datoer for 

sommeravslutninger er for tidlig å få på plass allerede på høsten. Viktig at datoene 

for sommer-avslutninger koordineres mellom lærerne, slik at de ikke faller på samme 

dag. Rektors forslag er at klassekontaktene tar kontakt direkte (mail er så lett å 

overse/glemme) med lærerne og avtaler tidspunkt for avslutningene. 

 

SFO | Åpningstider 

En del foresatte pendler og det kan være vanskelig å rekke SFO når det stenger kl. 

16.30. FAU ba rektor og SFO om å undersøke muligheten for å ha åpent til 17:00. 

Åpningstidene er kommunale. I henhold til regelverket, må det være et reelt behov 

fra flere brukere av SFO for å utvide åpningstiden. En kartlegging av dette ble derfor 

gjennomført som en del av trivselsundersøkelsen på SFO. I alt 69 av 140 svarte på 

undersøkelsen. De fleste av disse har svart at de er fornøyde med åpningstiden.  

Det kom også innspill om at det er viktig at arrangement i regi SFO ikke starter for 

tidlig på ettermiddagen.  

 

Endringen i Opplæringsloven | § 9A 

Med bakgrunn i endringen i Opplæringslovens § 9A, med ny aktivitetsplikt og 

hvordan krenkende adferd skal tas tak i, er det utarbeidet en ny plan for å følge opp 

dette. «Plan for godt skolemiljø» ligger på skolens hjemmeside. Tematikken blir tatt 

opp bland de ansatte en gang i semesteret for å bevisstgjøre. Informasjonen henger 

på alle team-rom. Rektor opplever at det er få §9a-saker på Søre Ål.  Både sosiallærer 

og helsesøster er knyttet opp mot slike saker og brukes inn i læringsmiljøet. Skolen 

har som mål å være organisert slik at de voksne er tett på hele tiden. Kommer det 

meldinger om en sak, følges denne opp av skolen i henhold til dette dokumentet.  

 

 

17. mai | betaling for kakebord 

Viser til ny rutine om betaling for kakebord fra 17. mai  2017. Flat pris uansett 

størrelse på familien, oppleves som urettferdig. Årets komité tok derfor en pris på 

50,- per voksen i familien.  
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Oppsummering fra de ulike utvalgene i FAU: 

 

Arrangementskomiteen 

Lystoget ble gjennomført tirsdag 19.12. 2017 kl. 18:00. Invitasjonene ble delt ut i 

postmappene ca. en uke før. Tradisjon tro var det avgang fra de ulike 

oppmøtepunktene kl. 17:30, med oppmøte på skolen kl. 18:00. Elevene på 7. trinn 

delte ut pepperkaker og varm saft som skolen kjøpte inn og forberedte.  På skolen 

underholdt alle elevene og skolekoret, og de foresatte stemte i:-). En riktig så 

hyggelig stund.  

 

Temakveld med temaet «Verdsettelse og verdsettelsens fem språk» v/Anita Fevang 

ble gjennomført 3. januar 18:00 – 20:30. Det ble opprettet arrangement på Facebook, 

som alle delte innad i sin klasse. Invitasjonen ble sendt ut før jul. SAL-melding med 

påminnelse om arrangementet ble sendt ut 2. januar.  

Dagen før ble det gjennomført et lignende opplegg på planleggingsdagen, hvor alle 

assistenter og ansatte på SFO var med, samt det tverrfaglige teamet fra arbeidet med 

«Et lag rundt eleven». Hele 56 av 57 deltakere var positive. Innspillene fra 

planleggingsdagen med Fevang ble tatt med inn i relasjonsarbeidet med elevene og i 

læringsmiljøet. 

I underkant av 100 personer møtte opp for å få et innblikk i hva lærerne hadde fått av 

innputt dagen før, på sin planleggingsdag. Seminaret opplevdes som relevant, med 

mange viktige og bevisstgjørende perspektiver. Viktig at skolen følger opp denne 

faglige innputten, - at det kommer noe konkret ut av dette, til gode for våre barn og 

det psykososiale miljøet på skolen. 

Vårmarkedet (tidligere Vintermarked) ble gjennomført torsdag 5. april mellom  

kl. 16:00 – 18:00. Tradisjon tro ble vi møtt av ivrige barn som ville selge oss alt fra 

hjemmebakt brød, håndverksprodukter og godteri. 

 

 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)  

Dette utvalget består av en FAU-representant fra hver av barne- og ungdomsskolene 

i Lillehammer kommune. Skolesjefen deltar fast på møtene og brukes som et 

diskusjonsforum for skolesjefen. 

KFU har møter ca. hver 6. uke, og gjennomførte 4 møter i skoleåret 2017/2018.  

 

Tema 1 | gratisprinsippet i skolen 

Flere foreldre i regionen kontakter skolesjefen fordi de opplever et betalingspress.  

Viktig at FAU og klassekontaktene reflekterer over dette på Søre Ål også. For 
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eksempel i forhold til dugnader og hvor mye hver familie får solgt eller føler seg 

presset til å kjøpe selv.  

 

Tema 2 | Mobbing 

Skolesjefen henviste til lovendringen i Opplæringsloven § 9A. Han understreket 

viktigheten av at alle foresatte får informasjon om denne endringen via rektorene 

sine, som er pålagt å informere om det.  

Resultater fra kartlegging om mobbing i Lillehammer kommune:  

- 5% av elevene opplever at de blir plaget jevnlig (utgjør ca. 300 elever) 

- 1 – 2% opplever at de blir konstant plaget (utgjør ca. 30 elever) 

Skolene har ansvaret for å følge opp og iverksette nødvendige tiltak. Det er viktig at 

rutiner for hvordan dette skal håndteres er implementer i Lillehammer-skolene.  

 

Tema 3 | priser på SFO 

Prisene varierer mye (ref. sak i GD) fra lavest pris i (Nord Fron 1.800,-) kontra høyest 

pris (Lillehammer 2.700,-). Prisen må ses i sammenheng med innholdet i SFO-

tilbudet. Spørsmål til FAU Søre Ål, om vi skal ta diskusjonen videre. Viktig å se på 

kommuner som er sammenlignbare (Ringsaker 2.300,-). Prisene er bestemt 

kommunalt.  

 

Tema 4 | prosjektet Tidlig innsats 

Målet med prosjektet er å identifisere elever med skrive- og lesevansker så tidlig som 

mulig for å iverksette tiltak allerede i barnehage-/tidlig barneskole-alder. 

Forskningen viser at 1 av 3 elever ikke fullfører videregående skole i Oppland, blant 

annet på grunn av lærevansker. Hvis man kan klare å oppdage lærevanskene 

tidligere, kan disse altfor høye tallene reduseres betraktelig.  Tas dette tak i så tidlig 

som i barnehagen, viser forskning at 90% av elevene klarer seg igjennom 

videregående. På Søre Ål skole ivaretar det pågående tverrfaglige prosjektet «Et lag 

rundt eleven» dette.  

 

Dugnadsansvarlig 

Dugnad 1 | Akebakken 

Arbeidet består i å fjerne småtrær, busker og kratt før snøen kommer. Det er 6. trinn 

som har ansvaret for den dugnaden hvert år.  Viktig at erfaringer rundt hvor mange 

folk som trengs for å rydde akebakken på skole, bruken av verktøy/utstyr, formidles 

til de som har ansvaret. Det er en stor fordel å få inn en traktor, ellers blir det mye 

jobb med bare ryddesager. Skolen har 4 ryddesager. Lurt å starte så tidlig som mulig 

på dagen da det tar litt tid.  
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Dugnad 2 | Beising av den nye gapahuken  

Dugnaden ble utført etter at gapahuken fikk tørka tilstrekkelig. Det kom ikke veldig 

mange, men de som kom, jobbet kjempegodt. Utfordrende å få nok folk på dugnad.  

 

 

Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 

 

Fartsmåler | ved skolen 

Takket være TSU har fartsmåler-tavlen blitt lånt ut fra Fredrik Collets veg 

(kommunal veg) til Hamarvegen (fylkesveg). Måleren står der fortsatt, selv om den 

egentlig bare skulle være på utlån til Fredrik Collets veg var åpnet igjen. Flere har 

gitt tilbakemelding om at de opplever dette som et svært godt tiltak for å holde 

fartsgrensen på strekningen og håper den blir stående permanent.  

 

Circle K | parkering av store kjøretøy 

Vedvarende utfordring ved Menkerud, ved at store kjøretøy parkerer der hvor 

elevene går. TSU har vært i kontakt med politiet, som oppfordret til å opprette 

samarbeid med eier av stasjon. Viktig at alle foresatte som har barn som passerer 

stasjonen, gjør barna oppmerksomme på denne utfordringen og lærer seg å takle 

dette på skoleveien sin. Noen av barna som passerer her til og fra skolen er spurt om 

de opplever dette som en utfordring og svaret er nei.  

 

Fredrik Colletsveg | utbedringer 

Utbedringen av Fredrik Colletsveg, med nytt vann og avløp, ny kjørebane og ny 

gang/sykkelbane ble startet opp i januar 2017 og ferdigstilt i starten på 2018.  Det har 

vært en anstrengende tid for de som har dette som sin skoleveg. TSUs høyeste 

prioritet har vært sikring av gangvei. I januar 2018 var veien nesten ferdig og åpnet 

for ferdsel. Til tross for gang- og sykkelvei, ble veien opplevd som mer usikker for 

barna. Alle påkjøringene er smalere og på vinteren bidrar de høye brøytekantene til 

dårlig oversikt.  

 

Vi takker alle for god innsats og gode møter gjennom skoleåret 

2017/2018. 

 

Inger Johanne Olsen-Svenskerud, leder FAU 

Anne Stine Solberg, sekretær 


