
Referat, FAU-møte 02.mars 2020 kl. 19.00-21.45 

Søre Ål skole 

 

Møte innkalt av: Stian Hauge 

Møteleder: Stian Hauge 

Referent: Lars Johan Fossvold  

Til stede: Stian Hauge, Lars Johan Fossvold, Marion Christensen, Katherine Barrios, Hege Aasen, 

Frøydis Nermoen, Mette Lien, Isabell Windisch, Hege Michelsen, Asle Sørum, Ingrid Lorentzen, 

Øyvind Hansen og Mette Blaauw Sandell 

Forfall: Jørgen Berg 

1. Innledning 

Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen innsigelser på innkalling og dagsorden. Ingen saker til 

eventuelt. Presentasjonsrunde av alle som var til stede. Ingrid Lorentzen tar over for Ivan F. S. som 

FAU-representant for 3. trinn. Sekretær Jørgen hadde meldt forfall, Lars Johan Fossvold stod for 

protokollføring og referat i dennes fravær. 

2. Referat fra forrige møte 

Referat: Referat fra forrige møte ble godkjent.  

Saker fra forrige møte: På forrige møte tok leder opp om FAU kunne foreta seg noe for å øke 

bevisstheten rundt forholdene på Søre Ål skole. Spesielt mtp. plassmangel og dårlig inneklima. En 

situasjon hvor ikke det er bedring i sikte, all den tid det planlegges ytterligere boligutbygging i skolens 

nærmiljø de kommende årene. Dette vil sannsynligvis gi en økning i elevmassen som sokner til 

skolen. 

Leder har siden forrige møte tatt initiativ til en sak i lokalavisa GD, hvor situasjonen på skolen er 

tema. Leder og Rektor har også tatt opp saken (igjen) på SU-møter. Her har det kommet med en ny 

politisk representant som er mer engasjert i saken ift. hva som var tilfelle tidligere. Han har invitert 

FAU med i politiske møter hvor saken kan forventes å komme opp. 

FAU besluttet å la saken bero for denne gang, og heller gjenoppta arbeidet med denne saken når det 

foreligger mer konkrete planer rundt boligutbygging på Søre Ål. 

3. Økonomi 

Status: Frøydis har siden forrige møte laget en god oversikt over økonomisk status. Denne er basert 

på hva vi faktisk har fått inn på dugnadsarbeid, og hvilke utgifter vi har. Andre- tredje- og fjerdetrinn 

hadde enda ikke hatt sine dugnader på møtetidspunktet, inntektene herfra inngikk derfor ikke i 

oversikten. 

Trenden så langt er at vi ligger bak budsjett ift. det aktivitetsnivået vi legger opp til. Det er spesielt 

klasseturen i 7. klasse som krever innsats for at det skal gå rundt økonomisk. 

Leder luftet tanken om 7. klasseturen var nødvendig. Det er på ingen måte obligatorisk å arrangere 

en slik tur, og foreldreinnsatsen for å få den til er betydelig. Videre understreket han at alle barn skal 



få være med på tur og andre FAU-aktiviteter, uavhengig av evt. manglende dugnadsinnsats fra 

enkeltfamilier. 

Det ble tatt til orde for at også 7. trinn må ha en dugnad for å gi større økonomisk handlingsrom. 

Enighet i FAU om dette. Dette skoleårets tur- og dugnadsplan ligger fast. Vi tar ordningen opp til ny 

vurdering over sommeren. 

Oversikt fra økonomiansvarlig Frøydis ligger vedlagt bakerst i dette referatet. 

Søknader om støtte: Ingen søknader om støtte innkommet. 

Bruk av fundraisersystemer til kronerulling: På foreldremøtet til 1. trinn kom det innspill på om 

kronerulling via nettbaserte systemer kunne være noe for oss. Evt. registrering for å motta midler fra 

grasrotandelen. Lars informerte kort om saken. 

FAU har ut ifra gjeldende regelverk ikke anledning til å registrere seg for grasrotandelen.  

En innsamlingsaksjon via plattformer som spleis, fundraiser, facebook etc. kan være aktuelt for oss. 

Tanken er at man starter en tidsbegrenset kampanje til inntekt for FAU-kontoen. Denne kampanjen 

kan markedsføres av foreldre, hovedsakelig via sosiale medier. Slik synliggjøres den for familie og 

venner som kan tenkes å ville bidra med en slant. Gir et potensielt stort nedslagsfelt, også utenfor 

skolens nærmiljø. 

FAU diskuterte ulike aspekter rundt saken. Det er viktig at en slik kampanje ikke bryter med 

gratisprinsippet, man skal heller ikke føle seg presset til å måtte gi penger. Om kampanjen lages slik 

at alle givere sikres full anonymitet, kan den forsvares ut fra ovenstående premisser. 

Det ble også presisert at slike kampanjer er å se på som et supplement til dugnadsarbeidet, ikke en 

erstatning. Like fullt gis det her mulighet for familier som ellers ikke har tid eller lyst til å bidra på 

dugnader, til å bidra økonomisk (og anonymt) til FAUs arbeid og aktiviteter. 

Hvor ofte en slik kampanje skal kjøres var også tema for diskusjon. 

FAU besluttet at Lars og Ingrid ser på saken og kommer med konkrete forslag til kampanje og valg av 

plattform på neste FAU-møte. 

4. Komiteer 

Styret: Ingen styremøter. Nestleder har bistått øko.ansv. i arbeidet for å skaffe oversikt. Leder har 

vært med i SU-møte. 

TSU: Sak vedr. veltet lyktestolpe i lysløypa øst for skolen: Kommunen har etter sigende stått for 

skaden (ved kantslått) men fraskriver seg ansvar og peker på eier av anlegget (Søre Ål IL). I 

utgangspunktet har denne saken liten betydning for elevenes trafikksikkerhet langs skoleveien. Dette 

er heller en sak mellom kommunen og idrettslaget. FAU beslutter derfor å la saken ligge. 

Mangelfull strøing og brøyting langs ulike steder av skoleveiene i nærmiljøet tas opp. TSU følger opp 

mot kommunen. 

Mens TSU-Asle har ordet, nevner han også at korpset har en popcornmaskin, avventer 

tilbakemelding fra styret derfra, om vi kan låne/leie denne ved ulike anledninger. 

KFU: Mette var på KFU-møte i januar. Referat ligger på nett. Ingen saker fra FAU inn til neste KFU-

møte. 

 



Bygg: Intet 

Dugnad: Allerede diskutert under økonomi. 

Rollen til dugnadskomiteen ble tatt opp til diskusjon. Organiseringen og gjennomføringen av 

dugnadsarbeidet gjøres av foreldre på trinnene. Hva skal dugnadskomiteen gjøre? Ingen umiddelbare 

innspill. Årets dugnadsplan foreligger, vi ser evt. på organiseringen på nytt etter sommeren. 

Arrangementskomite: Sakene i referatet fra forrige møte følges opp av Katherine.  

På forrige møte ble FAU-medlemmene oppfordret til å tenke ut ideer til arrangementer i FAU-regi. 

Ingen umiddelbar respons på dette nå, men noen kom etter hvert med ideer til arrangementer og 

sonderer mulighetene videre. Taes opp igjen på vårens FAU-møter dersom relevante muligheter byr 

seg. Bl.a. ble det nevnt foredrag med ressurspersoner på helsehuset opp mot mobbing og mental 

helse hos barn og unge. 

Invitasjon fra Engesvea skole FAU til arrangement i deres regi: Slik unngår du luksusfellen (foredrag). 

Invitasjonen spres videre ut til foreldrene via relevante facebookgrupper. 

 

5. Fylkesmannens tilsyn 

Saken er behandlet på tidligere FAU-møter. Utsendt spørreskjema fra leder ble gjennomgått. 

Konklusjonen er at leder fyller ut skjema fra fylkesmannen på vegne av FAU. Vi har snakket nok om 

saken til at han kan gi svar alle kan stille seg bak. 

 

6. Rektor har ordet 

Vannlekkasje i taket i paviliong. Utbedringene av dette forsinker øvrig vedlikeholdsareid. 

Det klages på dårlig inneluft i paviliong. Målinger av luftkvalitet har blitt foretatt. Disse viser at 

luftkvaliteten er av akseptabel kvalitet, men samsvarer ikke med opplevd inneklima. 

Elevrådet har også fylt ut skjema fra fylkesmannen (jmfr. Punkt 5). De unge har ikke tenkt så mye 

over utfordringene de voksne anfører som vesentlige. 

Ved skolestart etter sommeren 2020 blir en barnehagelærer med på 1. trinn i tillegg til lærerene. 

Foreldremøte for skolestartere 25. mars. Det blir også i år en ordning for at nye barn (og foreldre) 

skal få mulighet til å bli kjent på skolen i forkant av skolestart. Dette gjennom skole/SFO besøk. 

Det ligger (foreløpig) an til 52-53 skolestartere til høsten.  

Onsdagenes SFO-aktivitetsdag på tvers av trinnene har fått mange gode tilbakemeldinger. Dette 

videreføres. 

Kartleggingsprøver, 1-5 trinn: (referentens anmerking: notatene mine var uklare her, jeg tar forbehold 

om at dette punktet kan være referert unøyaktig ift. hva som faktisk ble sagt på møtet.) Prøver 

avholdes i uke 11-14. Det vil gå ut infoskriv til hjemmene vedr. dette. Prøvene viser kun elever som er 

under kritisk grense, for å fange opp disse. Søre Ål skole har ganske mange elever under kritisk 

grense. Skolen/UDIR har planer for oppfølging av disse. 



Statistikken viser at det er bedring etter småskolen (skoleporten.no). Merk at de nyeste tallene per 

nå er fra 2017-2018) 

 

7. Eventuelt 

Intet 

 

Leder takker for frammøtet. Neste møte blir 20. april kl. 18.00 hjemme hos Frøydis. 

 

Vedlegg: økonomioversikt 

 


