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Dato: 9.september 2019 

Referat FAU-møte ved Søre Ål skole, Lillehammer 

Møtet innkalt av Stian Hauge Referent Jørgen Berg 

Møtedato 2. september 2019 Møtetid 19.00-22.00 

Møtested Personalrommet Søre Ål skole Møteleder Stian Hauge 

 

Tilstede Øyvind Hansen, Katherine Barrios, Hege Aasen, Ivan Føre Svegården, 

Jørgen Berg, Frøydis Nermoen, Stian Hauge, Mette Gjendem Lien, 

Hanne Jørgensen, Isabell Windisch, og Mette Blaauw Sandell.  

6.trinn stod for serveringen. 

Forfall 
 
Kopi 

Asle Sørum (7.trinn), Hege Michelsen (7.trinn) samt to fra FAU 1.trinn. 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.  

 FAU 1.klasse antageligvis ikke fått innkalling, uvisst hvem som er valgt fra trinnet. 

Rektor sender navn til Stian slik at vi får oppdatert kontaktlisten. 

 Det er to klassekontakter og FAU-representanter pr trinn. Skolen mangler en oversikt 

over dette. Jørgen ordner en slik liste. FAU fra hvert trinn sender navn på 

klassekontaktene til Jørgen. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 20. mai 2019 

 Jørgen skriver årsberetning for FAU 2018/19 til neste FAU-møte. Gått i glemmeboken 

av sekretær. 

 Årsberetning fra FAU skal godkjennes av årsmøtet for FAU. Årsmøtet er et åpent 

møte for alle foreldre på skolen og legges normalt til forkant av et ordinært FAU-

møte. Generelt dårlig oppmøte på årsmøtene. I fjor møtte 1 – èn – forelder. Forslag 

om at årsmøtet legges til 25.november. 

 

3. FAU ved Søre Ål skole 2019/20 

a. Kort presentasjonsrunde av de som er til stede. Se kontaktlisten. 

b. FAU-representanter for første trinn mangler. Jørgen oppdaterer kontaktlisten. 

c. Alle roller/funksjoner er besatt, men 1.trinn er ikke fordelt. Frøydis ønsker hjelp i 

økonomifunksjonen. Fordeling eventuelt justering av de ulike gruppene tas på neste 
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FAU-møte. Ansvarlig Stian. 

4. Økonomi ved økonomiansvarlig Frøydis Nermoen 

a. Regnskapet er en bærepose full av papirer fra 2008. Ønsker å makulere det som er 

eldre enn 5 år. Godkjent av FAU. 

b. Vipps – anbefaler å slette den gamle VIPPS`en og opprette en ny da det ikke har 

lykkes å overføre administrator-rettigheter fra gammel til ny økonomiansvarlig. 

Godkjent av FAU. 

c. Tilganger etc., Brønnøysund. Ordnes av leder, nestleder og økonomiansvarlig.  

d. Regnskap for året som har gått er ikke helt av den standarden det bør være. FAU 

disponerer store summer, ca kr. 600 000,-. Fremstår som uoversiktlig og med lite 

kontroll. Frøydis lager et regnskapssystem samt oppretter en egen mail for å sende 

inn billag/vedlegg elektronisk til regnskapet. 

e. Økonomiansvarlig i samarbeid med arrangementskomiteen lager et budsjett for 

kommende skoleår. Forslag til budsjett legges frem til neste FAU-møte. 

f. Økonomiansvarlig lager en kort oversikt over beholdning på FAU sine kontoer ved 

starten av skoleåret (f.eks. status pr 01.18.19) som legges med som et vedlegg til 

årsrapporten for FAU. 

g. Det er i utgangspunktet ikke lov å ha egne ”private” klassekasser. Kun lov ved at hver 

klasse registrer seg i Brønnøysund, oppretter sitt eget organisasjonsnummer osv. 

h. Inntekter ved at hver klasse gjennomfører dugnader er omstridt og antageligvis for 

dårlig kommunisert ut til de enkelte klassene. Mye diskusjon rundt den økonomiske 

modellen på flere trinn. Frøydis og Ivan oppdaterer ”dugnads-skrivet” - 

informasjonsskrivet som ble distribuert til foreldre i fjor. Har dette klart til neste FAU-

møte. 

 

5. Informasjon og aktuelle saker fra: 

a. Styret v/Stian: viktig at hver komite gir resten av FAU en oppdatering av arbeidet 

innen sitt område. Si gjerne noe om konsekvensene av at det er liten eller høy 

aktivitet innen det enkelte område. Rektor understreker at FAU ikke har noe juridisk 

ansvar innen sitt område unntatt å holde orden på økonomien. FAU skal sørge for et 

godt samarbeid mellom hjem-skole. FAU bestemmer stort sett selv hvor mye eller 

lite FAU vil gjøre og hvilke aktiviteter FAU skal igangsette. 

b. TSU v/Hege Aa 

i. Arbeid i gang med forlengelse av gang og sykkelvei i Fredrik Collets veg 

mellom J. Heibergs veg og Åsmarkvegen. Skal ferdigstilles i november. 

Påvirker i liten grad skoleveien bortsett fra at undergangen er stengt. 

Fartsgrensen forbi anleggsområdet er skiltet ned til 30 km/t. Kopi av e-post 

til skolen med informasjon om arbeidet ligger vedlagt dette referatet. 

ii. Fra medio høsten 2020 vil det starte et større anleggsarbeid langs 

Hamarvegen for utvidelse av gang- og sykkelveg sørover fra sentrum. Vil 

antageligvis påvirke skolevegen i området i stor grad. Viktig at TSU følger opp 

dette arbeidet med tanke på trafikksikkerhet og sikring av skoleveien. 

c. KFU(kommunalt foreldreutvalg) v/Mette. 

 Felles foreldreutvalg for alle kommunale skoler i Lillehammer. Møtes jevnlig 
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for å oppdatere seg på aktuelle saker og erfaringsutveksling. Mette er ny i 

rollen. Første møte er snart. Avtroppende KSU Kjartan Mikkelsen tar en 

samtale med Mette før dette møtet. 

d. Byggegruppe - Øyvind og Stian 

i. Foreløpig ikke mye fremdrift i planene for bygging av ny skole på Søre Ål. Bør 

være en brukergruppe med tilknytning til Søre Ål skole. Diskusjon om det 

fremdeles skal være en skole med en åpen løsning/fleksible skolebygg.  

ii. Rektor: Arne Olstad på skolekontoret sitter i en prosjektgruppe for ny Søre Ål 

skole. Er ennå tidlig i prosessen. Innspill om at det i perioden 2021-23 settes 

av 300 millioner til bygging av skole, men dette er foreløpig bare et forslag til 

investering og ikke vedtatt politisk. Nye Nordre Ål skole kostet i overkant av 

300 mill. Skolen er på planstadiet ment å skulle ha inntil ca 600 elever. 

Bygging av nye boligområder på nedsiden av Hamarvegen er satt på vent, 

men det utvikles og bygges stadig mer i området sør for Søre Ål skole. Behov 

for ny skole vil antageligvis tvinge seg frem. Skogenhallen er også inne i sine 

siste leveår. 

e. Dugnadskomiteen v/Hanne: 

i. Dugnadskomiteen skal passe på og hjelpe til på alle trinn slik at de 

gjennomfører en eller annen form for dugnad i løpet av skoleåret. De ulike 

dugnadene for hvert trinn er bare forslag fra FAU, men er plukket ut da dette 

er aktiviteter som tradisjonelt enkelt lar seg gjennomføre. Hvert trinn kan 

gjerne finne alternative inntektskilder, men bør da ikke være tilsvarende 

dugnad som andre trinn har. 

ii. Stian minnet på reglene for pengegaver til skolen. Skolene i Norge har et 

”gratis-prinsipp” – det er ikke lov å kreve inn penger. Det er lov å gi gaver 

eller penger til skolen Se egen redegjørelse for saken nederst på referatet i 

pkt. 8.  Viktig å oppfordre alle til å bidra med det de kan. Dugnad er frivillig. 

iii. Felleskasse – dagens praksis med at FAU har en felleskasse for betaling av 

avslutningstur (ikke leirskole, dette er noe elevene får på ungdomsskolen) 

ble vedtatt av samtlige trinn for få år tilbake etter en prosess på 

foreldremøtene. Årsaken var at mange foreldre følte et stort press for stadig 

å bidra med penger til loddsalg, foreldrefester og annet for å skaffe penger til 

en slik tur. Dette førte til utelukkelse av en del foreldre som av ulike årsaker 

ikke var i stand til å bidra økonomisk. Det ble da i stedet vedtatt en 

dugnadsmodell hvor hvert trinn gjennomførte en aktivitet for å skaffe ca kr 

25 000,- pr år som i 7.trinn da utgjorde ca kr 150 000,-. Dette har sørget for 

at hvert trinn og ALLE elever hvert år får et tilbud om en avslutningstur som 

er kjøpt og betalt. Knattholmen er valgt av FAU som et egnet sted for en slik 

tur da dette stedet gir tilbud til alle elever uavhengig av funksjonsgrad. 

f. Arrangementskomiteen v/Kathrine og Ivan 

i. Lager et årshjul/plan for hvilke arrangementer som skal arrangeres når. 

Viktig å hente inn datoer fra de ulike trinnene spesielt for 

sommeravslutningen, slik at det kan tilpasses andre aktiviteter og unngå 

kollisjoner hvis man f.eks. har barn på ulike trinn. 
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ii. Ivan ser på innkjøp av egen popcorn-maskin som kan brukes av trinnene på 

17.mai-arrangementet og eventuelt andre arrangementer. En god 

inntektskilde. 

 

6. Rektor har ordet 

a. Lillehammer kommunes satsing på kap. 9A i Opplæringsloven - Elevene sitt 

skolemiljø. Fokus på skolemiljø med ulike tiltak for foreldre på foreldremøter på alle 

trinn i høst, lærerne skal på egen fagdag om temaet 11.september og elevene har 

ulike opplegg med bl.a. kinovisning. Rektor understreker at det er kjempeviktig med 

fokus på et godt skole-hjem-samarbeid. 

b. Visma er ny kommunikasjonsplattform mellom hjem-skole og erstatter løsningen 

som het Mobil skole. Informasjon sendt ut til alle foreldre. Rimeligere løsning for 

skolen enn den gamle. 

c. Nasjonale prøver arrangeres utover høsten. 

d. Fjelltur for hele skolen 24.september. FAU betaler busstransporten for elevene. 

e. Matte-kveld for 4. trinn – TEKNA har invitert 4.trinn til en egen kveld med praktisk 

matte som tema. Jørgen har vært i kontakt med TEKNA og avtalt at dette blir 

arrangert onsdag 23.oktober. Jørgen ordner utsendelse av innbydelse til 4.trinn, og 

har kontakten med TEKNA for å ordne det praktiske med påmelding, lokaliteter på 

skolen osv. 

f. Utviklingssamtaler – Møte opp på avtalt tid. Hvis foreldre ikke møter til oppsatt tid er 

det begrenset hvor langt skolen kan strekke seg for å arrangere ny samtaletime. 

g. Skolen har fått nytt telefonsystem og nye telefonnummer. Det nye nummeret til 

administrasjonen er tlf. 61107777. 

h. Andre aktuelle saker 

i. Foreldresamtaler uten barna - Fast praksis på Søre Ål skole at alle 

utviklingssamtaler er med elev/foreldre sammen, unntatt den første 

samtalen på 1.trinn. Hvis foreldre ønsker en ekstra samtale uten barnet til 

stede, kan dette avtales direkte med den enkelte lærer. 

ii. Skolemelk – ønske om at elevene kan få velge ulike typer melk. Rektor: ikke 

kapasitet/ressurser til å ha en ansatt som hver dag skal sortere og 

administrer en slik ordning. Dagens ordning videreføres. 

iii. SFO – reaksjoner på at SFO kanskje litt for ofte tyr til film for elevene på SFO 

og de er litt ukritisk i valg av type film. Har skjedd at elevene har sett filmer 

som ikke er tilpasset aldersgruppen. Rektor tar dette videre med SFO. 

iv. Hjertestarter henger på veggen inne i Skogenhallen ved speakerplassen på 

langsiden mot Hamarvegen. 

v. Byggesak – ønskelig at et nytt skolebygg blir et grønt bygg med f.eks. bruk av 

solceller, heltre og på andre måter er miljøvennlig. Tas med videre som 

innspill til byggegruppen. 

vi. Servering av grøt – foreløpig kapasitetsproblemer på skolen til å tilby 

ukentlig grøtservering. Vil se på muligheten utover høsten. Den 

foreldrestyrte ekstra grøtdagen fra i fjor ble noe krevende å bemanne utover 

våren. Usikkert om denne videreføres. FAU ser på saken utover høsten. 
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vii. Facebook – to Facebook-grupper tilknyttet Søre Ål skole. Den en ene heter 

”Søre Ål skole" og er for foresatte og andre tilknyttet skolen. 

Administratorer for Søre Ål skole sin facebook-side er rektor, Inger Johanne 

Svenskerud (4.trinn) og Sølvi Lomsdal (5.trinn). Siden ble opprinnelig lagd for 

å administrere grøtordningen i fjor, men har noe innlegg med tapte klær, 

gjenglemte sykler osv. Skal ikke være noe diskusjonsfora hvor det er fritt 

frem i kommentarfeltene. Den andre er en gruppe for FAU som heter ”FAU 

Søre Ål skole”. Administrator for FAU Søre Ål skole sin Facebook-side er 

Inger Johanne Svenskerud (4.trinn) og er en lukket gruppe for FAU. Her bør 

det ryddes opp og erstatte gammelt FAU med nye medlemmer. 

 

7. Møteplan høsten 2019 og våren 2020 

a. Forslag: 14. oktober, 25. november + årsmøte FAU, 13. januar, 2. mars, 20. april, 8. 

Juni – vedtatt. FAU årsmøte legges i forkant av FAU-møtet 25.november.  

 

8. Redegjørelse fra FAU-leder Stian Hauge angående dugnad og pengegaver: 

Det er fire kriterier eller forutsetninger for å gi en pengegave: 

1. Pengene kan ikke være øremerket en elev, men komme hele elevgruppa til gode 

2.  Giver må være anonym 

3.  Ingen skal presses til å gi eller bidra 

4.  Giver kan ikke kreve motytelser, f. eks. reklame 

Det å kjøpe seg ut av en dugnad er i en gråsone. Viktig å oppfordre alle til å bidra med det de kan. 
Dugnad er frivillig. Det å kjøpe seg ut av en dugnad har strengt tatt ikke noe med selve begrepet 
dugnad å gjøre. En slik ordning gjør at man raskt kan komme i konflikt med kriteriene for 
pengegave som nevnt over, hvis man er enig om at det å kjøpe seg fri faktisk kan betegnes som en 
pengegave (særlig press/forventning, motytelse og anonymitet).  

 

 

 

 

Neste FAU-møte er mandag 14.oktober kl. 1900-2100 på personalrommet på Søre Ål skole. FAU-

leder sender ut egen innkalling. 

 

 

 

Referat slutt 


