
Referat, FAU-møte 13. januar kl. 19.00-21.00 

Søre Ål skole 

 

Møte innkalt av: Stian Hauge 

Møteleder: Stian Hauge 

Referent: Lars Johan Fossvold  

Tilstede: Stian Hauge, Lars Johan Fossvold, Marion Christensen, Katherine Barrios (forlot møtet ca. kl. 

20.00) , Hege Aasen, Frøydis Nermoen, Mette Lien, Isabell Windisch, Hege Michelsen, Asle Sørum og 

Mette Blaauw Sandell 

Forfall: Jørgen Berg, Øyvind Hansen og Ivan Føre Svegaarden. 

 

1. Innledning: 

Leder ønsket velkommen til det første møtet i 2020. 4. trinn sto for serveringen som besto av bær og 

kaffe/te. 

Deltakerene presenterte seg. Sekretæren hadde meldt forfall til møtet, Lars Johan Fossvold (1. trinn) 

sto for protokollføring og referat i dennes fravær. 

Under innledningen kom det fram at Ivan Føre Svegaarden (3. trinn) trekker seg fra sine verv i FAU. 

Dette pga. stort arbeidspress. Hege Aasen (også 3. trinn) følger opp mot Ivan og klassekontakter på 

trinnet for å finne en ny FAU-representant fra 3. trinn som erstatter for Ivan. Hun rapporterer tilbake 

til FAU på neste møte. 

Innkalling/dagsorden: Ingen innsigelser på innkalling. Ingen innkomne forslag. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte (25.11.2019) 

Referat fra forrige møte er sendt ut to ganger. Ingen innspill, referatet ble godkjent. Det ble 

bemerket at det var 5. trinn sto for servering på forrige møte, ikke 3. trinn. Leder roser sekretæren 

for god kvalitet på referatene. 

Saker fra forrige møte: 

 

Alle trinn bør være representert på FAU-møter. Klassekontakter kan om mulig brukes dersom valgte 

FAU-representanter ikke kan stille. De fire tillitsvalgte på hvert trinn er ett team, man må 

nødvendigvis ikke sette hardt skille mellom FAU-representantene og klassekontaktene. 

 

Ordningen med å kunne søke om midler til aktiviteter for klassene må gjøres bedre kjent. En jobb for 

FAUs representanter. Facebook har blitt brukt med en viss suksess. Hva det kan søkes støtte til er i 

hovedsak opp til FAU. Klassefest for elevene er nevnt som et eksempel.  

 

3. Økonomi 



 
Frøydis har ikke dugnadsoversikt ferdig. Det har enda ikke kommet inn penger fra alle trinn. Trenden 

er ikke bra. Enten må utgifter kuttes eller inntektene økes! Første, andre, fjerde og sjettetrinn har 

hatt dugnad. Inntektene er mindre enn det som er lagt til grunn i den økonomiske planleggingen. 

Fortsetter det slik må ambisjonene reduseres, vi kan ikke drive mot konkurs. Vi mangler noen tusen 

hvert år på hvert trinn. Høres i seg selv ikke så ille ut, men akkumulert for alle trinnene over en 

sjuårsperiode blir det en hel del.  

 

Frøydis kommer tilbake med konkrete tall når full oversikt foreligger. Hun har som målsetning å gi 

FAU en mer utførlig oversikt over det som har kommet inn på neste FAU-møte i mars. Bra med 

penger på konto men dette er et resultat av akkumulering over mange år.  

 

Frøydis ønsker bistand i arbeidet nå som Ivan har trukket seg. Isabell W. stepper inn inntil videre og 

hjelper til med å få arbeidet i havn. 

 

Det er generell bekymring fra dugnadsansvarlig over at det er lite penger som kommer inn. 17. mai er 

en joker, uten at det har vært enorme overskudd tidligere. Varene selges veldig billig. I og for seg en 

god ting, men vi tjener lite penger. 

 

Asle hører med Kjartan Mikkelsen i korpset ang. lån av popcornmaskin, primært til 17. mai. I 

utgangspunktet lite hensiktsmessig at FAU kjøper inn egen maskin om vi kan låne korpset sin ved 

behov. 

 

Innkommet søknad fra 1. klasse. Våg å bry deg. Foreldrekaffe. Marion og lars fortalte om 

arrangementet som ble avholdt før jul. kake og kaffe etter SFO, 16-18. Initiativ fra klassekontakt 

Maria Vork. Det er søkt om inntil 1000 kr, har lagt ut for 410 kr. Leder foreslår at man får dekket 

faktiske utgifter inntil 1000 kr. Lars/Marion følger opp innsending av bilag til økoansv. Rektor 

berømmer tiltaket. 

 

Femtetrinn har fortsatt en klassekasse med 50.000 kroner stående. Gamle penger. Har andre klasser 

også dette? Ny ordning med felleskonto ble innført for to år siden. Vanskelig å etterspore dette i 

kontoen til FAU, mange ukjente navn og beløp. Det var vanskelig å holde oversikt når den nye 

ordningen ble innført. Man må evt. spørre gamle klassekontakter. Klassekontakter følger opp sine 

trinn ift. gamle kontoer for å sikre at gamle klassekontoer blir overført til FAU-kto. 

 

4. Informasjon og aktuelle saker fra komiteene 
 

Arr. Komiteen 

Ivan må erstattes. Lars Johan Fossvold (1. trinn) overtar for Ivan. Cathy ønsker en oppklaring rundt 

hva komiteen egentlig har ansvar for, og hvilken rolle denne spiller i de ulike arrangementene på 

skolen. Etter noe diskusjon ble det konkludert med følgende: 

• Arrangementskomiteen har i utgangspunktet ikke noe ansvar knyttet til arrangementer på de 

enkelte trinnene, kun arrangementer i ren FAU-regi. Dette gjelder også 17. mai, denne dagen 

har foreldrene på 4. trinn(?) ansvar for. 

• Når det gjelder rene FAU-arrangementer, er det FAU i fellesskap som bestemmer form, 

innhold og økonomiske rammer. Arrangementskomiteen svarer kun for den praktiske 



gjennomføringen av arrangementet. FAU-medlemmene oppfordres til å komme med ideer til 

slike arrangementer. Cathy foreslår å lage et delt dokument hvor ideer kan legges inn av alle. 

Ideer til FAU-arrangementer tas opp som et eget punkt på neste møte. Det har vært få slike 

arrangementer de siste årene, dog med ok oppmøte på det som har vært. 

• Arrangementskomiteen setter opp en plan over tidspunktene til sommeravslutningen for de 

forskjellige trinnene. Samt andre større arrangementer de får høre om. Dette for å unngå 

kollisjon mtp. bruk av lokaler etc. Denne planen er allerede spikret for sommeren 2020. 

• Arrangementskomiteen lager en oversikt over arrangementer de ulike trinnene har hatt og 

legger dette ved årsmeldingen. Denne oversikten er ment å være til hjelp og inspirasjon når 

de ulike trinnene planlegger felles aktiviteter for klassen fremover i tid. 

 

Rektor informerte i denne sammenheng om at tirsdagsgrøten ikke er startet opp etter jul. Det er 

vanskelig å skaffe folk til å ordne med grøt. Rektor foreslår å sette tirsdagsgrøt på pause, og heller 

konsentrere ressursene på torsdagsgrøten. FAU bifaller. Marion legger info om dette ut på 

facebookgruppe, Rektor sørger for at det kommer med i fredagsbrev. 

 

Årshjul med datoer for sommeravslutninger etc. legges ut på facebook av Marion, datoene ligger i 

referat fra forrige møte. 

 

FAU-avslutning lanseres som en ide, fortrinnsvis ifm. det nest siste FAU-møtet 20. april. Et evt. 

opplegg bestemmes på møtet i mars, arr.komiteen kommer med forslag til hva vi kan gjøre. 

 

Tilslutt: Ønskelig å få med evt. nye fau-ere på det siste møtet før sommeren. Trinnenes nåværende 

FAU-representanter følger med på hvem som blir valgt inn på vårens foreldremøter og sørger for at 

disse blir invitert. 

 

Dugnadskomiteen 

Drilldugnad (2. trinn) faller bort. Ser ut som det ikke blir kun en dugnad som dekker hele det ønskede 

innskuddet på 25000. Vanskelig å finne nye dugnader. Forslag: skirunde a la unicefrunden, digitalt 

loppemarked hvor omsetninga går til FAU-kassa. Filmkveld hvor det selges popcorn og forfriskninger, 

evt. billetter. Åpent for hele Søre Ål skole. Gode, kreative ideer. Dugnadsgruppa på 2. trinn har møte 

15.01 og konkluderer deretter. 

 

Spørsmål om dorulldugnad og hvordan dette organiseres. Opp til hvert enkelt trinn hvordan dette 

løses.  

 

Julenekdugnad, 6. trinn: 6000 kr i overskudd. Langt under forventet, og til dels svært mye arbeid for 

lite penger. Kreves evt. en ekstra dugnad for å skaffe nødvendige midler. 

 

Byggeruppa 

Ingen særlig progresjon, et evt. byggevedtak vil ikke komme brått på. Rektor har spurt Mads Furu om 

hva som skjer politisk. Ingen konkrete tilbakemeldinger. Investeringsbudsjett ikke vedtatt. Det kan 

virke som nye søre ål skole ligger på vent. Ytterst beklagelig med tanke på at Søre Ål skole er fylt til 

randen av både elever og lærere. Flere kommer etter hvert som nye områder på Søre Ål reguleres og 

utvikles til boligformål. 

 

KFU 



Intet møte siden sist, intet nytt. Møte tirsdag 14. på steinderskolen. Agenda for møtet ble 

gjennomgått. Referatene ligger på kommunens nettsider, det rapporteres fra møtet på neste FAU-

møte 

 

TSU 

Asle har sendt e-post til kommunen ang. veltet lyktestolpe i Torgersengutua. Intet svar enda. Status 

på ny sykkelsti: arbeidet avsluttet for sesongen. Oppstart mai 2020 for ferdigstilling. Området skal 

avstenges som anleggsområde. Oppstart av utvidelse av gang og sykkelsti langs Hamarveien er utsatt 

til etter sommeren. 

 

Styret 

Leder har ferdigstilt registrering i brreg. Ingen styremøter. 

 

 

5. Rektor 

Skolekontoret og skolene har nå fått laget en felles fraværsrutine. Elever med stort fravær tar med 

seg dette videre i ungdomsskolen. Mange av disse står ikke løpet ut videregående. Viktig å følge opp 

dette fra første skoleår. Det har blitt bestemt at ved den 11. dagen ila en termin vil det gå en telefon 

hjem til familien fra lærer. Info om dette sendes ut til foreldrene. Det vil også gå ut varsel fra 

vismasystemet automatisk.   

Frisøkning utenom feriene: noen gjør det flittig, andre ikke. Noen skoler har ikke innvilget, hvorpå 

enkelte familier har klaget til fylkesmannen. Det er krevende for skolene å legge fram slike på en god 

nok måte ovenfor fylkesmannen, dermed har denne har godkjent klagen uten å kjenne forholdene og 

historikken hos den enkelte familie. Mye jobb for lite, som dermed har ført til at skolene heller 

godkjenner søknadene for å spare arbeid. Selv om det ikke er ønskelig.  

Nettfilter på Ipad på småtrinnene er på plass. Dermed er det tilgang på nett i småskolen. Ingen filter 

på U-skolen. 3. klasse får ikke ipad pga. innsparinger. Inntil videre. 

Budsjett: ikke bra! 0,5% innsparing på alle områder. Det nye kommunestyret har pålagt innsparinger 

på 150-180 mill i perioden 2020-2023. I år: 4,6 millioner i Lillehammergrunnskolen. Det går på 

reduksjon i stillingene til sosiallærer og reduksjon i skolekontoret på familienes hus. Intensjonen er å 

ikke røre førstelinja, men backoffice. I 2020 går det nok relativt greit, på sikt må man se nærmere på 

hvordan skole skal driftes i Lillehammer med stadige nedskjæringer. 

Ingen signaler mtp. ny Søre Ål skole.  

Vernerunde i dag 13.01. Momenter mtp. arbeidsmiljø for lærere og elever som tilsier innrapportering 

av avvik.  

SFO: fellesaktiviteter m. påmelding på onsdager. Barn kan velge mellom ulike aktiviteter. Oppstart 

onsdag 15.01. Positiv feedback fra FAU på SFO-aktiviteter som har kommet der den siste tida. 

En del henvendelser fra foresatte og lærere om små kryp rundt omkring. Skjeggkre/sølvkre? Dialog 

med lærere og ansatte angående viktigheten av ryddighet etc. Fortsetter det må man iverksette 

tiltak.  

Nye markiser på 1. og 2. trinn. Drar ut i tid, lovet ferdigstillelse på onsdag 15.01. Deler av uteområdet 

er avstengt, bl.a. haugen. Dette av sikkerhetsårsaker (hålke/is). Har avstedkommet protestaksjoner 

og engasjement fra elevene. Åpnes igjen om det kommer mer snø. 



 

6. Eventuelt: 

Leder kommer med betraktninger vedr. ny skole. Skal FAU foreta seg noe for å skape engasjement 

rundt situasjonen? Foreldrene kan komme med innspill for å øke bevisstheten rundt situasjonen på 

søre ål. f.eks. inn mot nye politikere. Hvilke momenter kan man spille på? Man kan benytte lokale 

medier (GD) til å reise bevisstheten rundt situasjonen. Leder følger opp. 

Ellers ingenting på eventuelt. 

 

Neste møte 2.mars klokka 1900. Leder takker for oppmøtet.  


