
REFERAT MØTE FAU SØRE ÅL SKOLE 

 
Tid: Mandag 21.01.19 kl. 1900 
Sted: Lærerværelse Søre Ål skole 
Til stede: FAU og rektor. 
 
Frafall: Hege, Aina, Inger Johanne, Katherine 
 
Ordstyrer: Ida Sveum 
 
Referent: Jørgen Berg 
 
Sak 1: 
Godkjenning av referat – godkjent, men ønske om at det kommer tidligere etter møter. 
 
Sak 2: 
Godkjenning av innkalling – godkjent uten innsigelser. 
 
Sak 3: 
Informasjon fra rektor 
 Skolen følger opp elevundersøkelsen. Elevene er blitt spurt om de hvordan de skal lære best 
og hvilke metoder lærerne kan bruke for at elevene skal lære best mulig. Elevene har 
kommet med mange gode tilbakemeldinger og forslag som lærerne skal ta med videre i 
arbeidet. Alle forslagene er samlet trinn for trinn og ligger som vedlegg til referatet. 
 
Forestillingen i Maihaugsalen er nesten utsolgt. Ca 100 billetter igjen til forestillingene. 
 
Sak 4: 
Facebook Søre Ål skole 
Opprettet to grupper tilknyttet Søre ål skole. 

1. ”Søre ål skole” – foreløpig kun til informasjon og organisering rundt den ekstra 
grøtdagen. 

2. ”FAU Søre Ål skole” – informasjon internt til FAU. 
 
Facebook er utfordrende og er ikke ment som noen diskusjonskanal hvor alle kan legge ut 
alt. Skolen ved rektor er administrator. 
 
Sak 5: 
Felles klassekasse 
Infoskriv om opprettelsen av felles klassekasse finansiert av årlige dugnader er produsert. 
Teksten fikk noen mindre rettelser. Den blir om ikke lenge distribuert til foreldrene for å 
skape forståelse for modellen og gi lik informasjon til alle. 
Viktig å understreke at FAU ikke bygger opp kapital. Alt går ut igjen til elevene i form av: 
-skoletur i 7.klasse 
-finansiering av buss til bl.a. årlig fjelltur for alle 
-ulike fellestiltak som grøtdag, pepperkaker og saft til juleavslutning m.m. 
-forelesninger/temakvelder for foresatte 



Sak 6: 
Ekstra grøtdag – noe varierende interesse hos foreldrene, men stor interesse hos barna. De 
spiser og koser seg. Elevene flinke til å delta, rydde opp, spise osv. Spisingen ferdig til kl 0845 
og ferdig ryddet kl 0900. Foreløpig har det meldt seg nok foreldre til de første ekstra 
grøtdagene. 
 
Sak 7: 
Sommeravslutninger – klassene setter selv dato for egen sommeravslutning. Unngå at 
avslutning for de ulike trinnene faller på samme dag. 
 
1.trinn 11.juni 
2.trinn 13.juni 
3.trinn 4.juni 
4.trinn 12.juni 
5.trinn 3.juni 
6.trinn 6.-7.juni (overnattingstur) 
7.trinn 18.juni 
 
Sak 8: 
Informasjon fra de ulike gruppene: 

• TSU – jobber med å få skiltet der skiløypa krysser Åsmarkvegen. Skilt satt opp i 
Åsmarkvegen. Er i dialog med skiklubben for å få satt opp tilsvarende i skiløypa. 

• Tilskuddskomiteen – kommer til å søke sparebankstiftelsen om midler til 
lekeapparater og oppgradere uteområdet. Viktig å søke om nok penger da det som er 
under bakken som regel er dyrere enn det som skal oppå.  

• Dugnadsgruppen – Er godt i gang. Sjekker ut om vi kan regne med drilldugnad også i 
årene fremover. Type dugnader må evalueres jevnlig for å se om de fungerer. 

• Arrangementskomiteen – Intet spesielt. 

• KFU – 4 møter i året. Camilla Møllerløkken Østensen informerte KFU om det 
kommunale prosjektet ”Trygg oppvekst i Lillehammer” som er ny nettside med 
informasjon og hjelp til foreldre, lærere og de eldste barna. En verktøykasse på nett. 
www.lillehammer.kommune.no/?cat=455894. Østensen har også tilbudt seg å gi 
samme informasjon til FAU. Andre teamer omhandlet i KFU er kvalitet i skolen, 
diskusjon rundt ulike dugnadsmodeller, mobilbruk, navnestrid på nye Nordre Ål 
skole/Kringsjå skole, utbygging av Vingar skole m.m. 

• Økonomi – fremdeles litt vanskelig regnskapsmessig med å skille beløpene fra 
hverandre etter bruk av VIPPS, men forøvrig er det god kontroll. Noen klassetrinn 
sitter med dugnadspenger som de trenger å få betalt inn til FAU. Sølvi Lomsdal 
ordner det praktiske. 

 
SAK 9: 
Eventuelt – innkommet forslag fra rektor om flytting av plandager for SFO-ansatte fra 
15./16.august til 12./13.august grunnet bortreiseseminar for hele personalet. Dette 
medfører at skolen og SFO er stengt mandag 12. og tirsdag 13.august 2019. 
 
Ingen innsigelser fra FAU, godt begrunnet fra rektor. Innvilget av FAU.   
Rektor sender melding til skolekontoret slik at det blir synlig på skoleruta for 2019/2020. 

http://www.lillehammer.kommune.no/?cat=455894


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


