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Dato: 28.november 2019 

Referat Årsmøte og FAU-møte ved Søre Ål skole, Lillehammer 

Møtet innkalt av Stian Hauge Referent Jørgen Berg 

Møtedato 25.november 2019 Møtetid Kl. 1800-2100 

Møtested Personalrommet Søre Ål skole Møteleder Stian Hauge 

 

Tilstede Asle Sørum, Øyvind Hansen, Hege Aasen, Jørgen Berg, Stian Hauge,  

Hanne Jørgensen, Isabell Windisch, Lars Johan Fossvold  og Mette 

Blaauw Sandell.  

3.trinn stod for serveringen. 

Forfall 
 
Kopi 

Katherine Barrios, Hege Michelsen, Ivan Føre Svegården, Frøydis 

Nermoen, Mette Gjendem Lien og Marion Christensen Ulven 

 

Årsmøte FAU for skoleåret 2018-2019 

Ingen møtt på årsmøtet av foreldre. Referat og økonomioversikt godkjent. Årsrapporten og 

økonomioversikten er lagt ut på skolens hjemmeside. 

 

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

Stian – saker til eventuelt-posten bør fra nå av være meldt inn i forkant av møtet slik at alle 

er kjent med saken og kan forberede seg. "Eventuelt-saker" utenom dette bør være 

forbeholdt enkle spørsmål og enkle saker som ikke har behov for saksforberedelser av de 

andre. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte – godkjent. 

a. Oppfølging av saker fra forrige møte: 

I. Skolen har laget oversikt over alle klassekontakter og FAU-

representanter. Oversikten ligger på nettsidene til Søre Ål skole så da 

er den saken løst. 

 

3. Økonomi ved økonomiansvarlig  

a. Status – utgår da økonomiansvarlig har frafall 

b. Søknader om støtte: 
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 Søknad fra 2.trinn om støtte av kr. 1000,- til avholdt juleverksted – innvilget. 

 4.trinn brukte ikke sine penger til Praktisk realfagskveld i oktober og pengene 

går tilbake til felleskassen. 

 Stian – nye søknader behandles primært av FAU i fellesskap på første og 

beste møte. 

 Klassekontaktene/FAU må gjøre ordningen med å kunne søke FAU om inntil 

kr. 1000,- til dekning av kostnader ved fellesarrangement kjent for klassene. 

 Rektor – FAU og klassekontaktene må ha god dialog. FAU er også en del av 

de fire klassekontaktene som hvert trinn har. To klassekontakter er i FAU og 

to klassekontakter er bindeledd mot foreldrene i klassen og lærerne. Alle de 

fire klassekontaktene er en del av et felles organ for klassen. 

 

4. Informasjon og aktuelle saker fra: 

a. Styret v/Stian, Isabel og Jørgen – Stian har tett kontakt med Fred etter 

tilbakemeldinger om forhold ved SFO. Forholdet er tatt tak i av skolens ledelse. 

Dreier seg mer om uheldige enkeltepisoder knyttet hovedsakelig til kommunikasjon 

og noen problemer med Visma-løsningen. Skolen understreker at de er veldig glad 

for tilbakemeldinger og de har fortløpende dialog med SFO sine ansatte. 

Samarbeidet skole/SFO/FAU er bra. 

Rektor – Nina som er leder på SFO er langtidssykemeldt. Foreløpig har Mette rektor 

og Fred inspektør tatt hånd om ledelsen av SFO, men dette vurderes kontinuerlig. 

Når det blir klarhet rundt varigheten av sykemeldingen til Nina, så skal det vurderes 

om stillingen som leder av SFO skal besettes mer permanent mens Nina er borte.  

b. TSU v/Asle – Fred er blitt kontaktet angående en løypekjører om tre lyktestolper som 

er nedkjørt/ødelagt langs lysløypa som starter der fortauet slutter ved undergangen i 

Fredrik Colletts vei/Torgersen-gutua og sørover. Kommunen vil ikke gjøre noe med 

saken og det er ønske om TSU kan se om de kan påvirke noe(n). Asle ser på saken. 

Arbeidet med forlengelsen av fortauet i Fredrik Colletts vei er ikke ferdigstilt som 

lovet den 15.november. TSU følger opp. TSU skal også i møte i nærfremtid angående 

anleggsstart for utbygging av gang- og sykkelvei i Hamarvegen. 

c. KFU v/Mette – Mette er fraværende, men har sendt en mail om KSU som ligger som 

vedlegg bakerst i referatet. 

d. Byggegruppe v/ Øyvind og Stian – intet nytt. 

Rektor oppfordret til å være aktive opp mot kommunestyret om saken. 

e. Dugnadskomiteen v/Hanne – Få saker. Ordnet litt ifbm dugnaden på Maihaugen og 

julemarkedet. 

Skolekorpset har visstnok en popcorn-maskin lagret i bomberommet som det er 

mulig å låne. 

Lystoget – mandag 16.desember kl. 1800. Lystoget går fra fire forskjellige steder kl. 

1730 og samles kl. 1800 på skolen. Skolen ordner alt det praktiske rundt 

arrangementet, FAU trenger bare å betale for saft og kaker + stille med 1 person som 

kan lede hver av de fire lystogene til skolen + FAU-leder som ønsker velkommen og 

avslutter arrangementet. 

Lystogene starter fra Hamarvegen ved Halvorstuen (Hege Aa tar denne, 
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Langsethvegen (Øyvind tar denne), Skogenfeltet og Hamarvegen ved Bangs 

oppmåling. 

f. Arrangementskomiteen v/Kathrine og Ivan – meldt frafall 

Datoer for sommeravslutning: 

1.trinn – 2.juni 

2.trinn – 11.juni 

3.trinn – 4.juni 

4.trinn – 15.juni 

5.trinn – 9.juni 

6.trinn – 10.juni (landskapet er opptatt denne dagen) 

7.trinn – 16.juni? Asle sjekker. 

 

5. Rektor har ordet: 

 Juleforberedelsene har begynt med ulike julesysler. Avslutning for 7.trinn i kirken blir 

torsdag 19.12. kl. 1000 og kl. 1200. Det gis også et alternativt tilbud for de som ikke 

vil i kirken. 

 I år blir det pga plassmangel juletre og juletregang utendørs.  

 Skolen slutter fredag 20.12. kl. 1300. SFO holder åpent ut dagen som normalt. 

 Ipad – en del spørsmål og diskusjon rundt temaet, bl.a. et åpent møte på 

Litteraturhuset. Internett-tilgang er inntil videre stengt for 3. og 4.trinn. Dette som et 

resultat av diverse klager og diskusjon rundt temaet fra foreldre på andre skoler. 

Antageligvis blir nettet åpnet igjen for 4.trinn før jul, og det blir installert et nettfilter 

som vil komme på de Ipadene som er ute nå, og på de som 3.trinn skal få etter jul. 

Rektor understreker at Ipad er et tilleggsverktøy. Ipad gir på en meget god måte en 

mulighet for å gi tilpasset opplæring for elevene. Det foreligger en digitaliseringsplan 

for skolene i Lillehammer kommune. Rektor tar den med til neste møte. 

 

6. Nettravn v/Stian:  

Et initiativ fra organisasjonen Barnevakten. I utgangspunktet et samarbeid mellom Ullevål 

skole og KRIPOS. Skal gjøre voksne tilstede og tilgjengelig på de nettfora som de unge bruker.  

Litt uklart hvordan dette skal løses i praksis. Viktig å være klar over at Barnevakten er en 

delvis kommersiell aktør som tilbyr både betalt medlemskap og kan leies inn til ulike 

foredrag. Se https://www.barnevakten.no/til-kamp-mot-netthat/ for mer info. 

Rektor – skolen har fokus i klassen på nettvett og bruk av de mest populære appene som 

Youtube, Snap, Tik Tok o.l. Skolen gjør så godt de kan, men nettvett er noe som oftest hører 

hjemme utenfor skoletiden. 

 

7. Eventuelt: 

 Grøt-dager: Grøt-dag blir et eget punkt på neste FAU-møte for å se om ordningen 

fungerer. Noen fra FAU må holde tak i grøt-dagen på tirsdager. Torsdager ordner 

skolen selv. I forhold til nytten og gleden av disse dagene så er kostnadene på ca kr. 

35 000,- i året relativt beskjedne. Ivan får i oppdrag å redegjøre for grøt-dagene til 

neste FAU-møte. 

 

https://www.barnevakten.no/til-kamp-mot-netthat/


Referat FAU-møte 2.september 2019 Søre ål skole 
 

4 

 

 

Neste FAU-møte er mandag 13.januar 2020 kl. 1900-2100 på personalrommet på Søre Ål skole. 

FAU-leder sender ut egen innkalling. 

Møtedatoer for resten av året: 

 2.mars 

 20.april 

 8.juni med årsmøte 

 

Vedlegg til referatet: 

KSU ved Mette G. Lien, 5.trinn: 

Det har vært to møter så langt i høst, hvor én fau-representant fra hver skole, Jill Harviken fra 

skolekontoret og skolesjef Trond Johnsen deltar.   

Kort om hva som har vært drøftet: 

1. Skolesjefen har orientert om nye læreplaner (nasjonalt) fra neste skoleår 

(fagfornyelsen). https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 

Hva slags kompetanse trenger barna i fremtiden?  

Elevene skal få mer tid til dybdelæring.  

2. Lærernorm og ressursene på skolene 

3. KSU skal jobbe med å videreføre "Våg å bry deg" 

4. Nasjonale prøver, hvordan resultatene kan brukes. Ønsker ikke sammenligning mellom skolene, 

men at lærerne kan bruke resultatene til å finne ut hvorfor resultatene (i sin klasse) er som de er, og 

hvordan de bør jobbe videre med det. Kan gå inn og se på enkeltelever, men mest å se på klassen og 

justere undervisningen etter dette.    

 Jeg kan ta med saker fra vår skole inn i KFU.  

Referater fra KFU skal bli lagt på Lillehammer kommunes nettside.  

 

 

Referat slutt 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

