
 

Dato: 23. august 2021 

Innkalling og dagsorden til FAU-møte ved Søre Ål skole, Lillehammer 

Møtet 
innkalt av 

Stian Hauge Referent Christian Brekke 

Møtedato 7. juni 2021 Møtestart 18:30-20.00 

Møtested Landskapet Søre Ål skole Møteleder Stian Hauge og Hanne Røislien 

Deltakere 

 

 

 

 

Forfall 

Øyvind Hansen,Christian Raae Brekke,  Marion Christensen Ulven, Hanne Røislien,  
Tamara Fawzi Pettersson, Frøydis Nermoen, Irene Skauen Sandodden, Stian Hauge, 
Sverre Lie, Therese Hagen, Hilde Jorun Hoven og Fred Botten 

 

 
 

 
Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 7. juni 2021 

a. Kommentar ift referat årsmøte: regnskap og årsberetning må legges ved 

3. Presentasjonsrunde 

4. Valg og fordeling av verv og roller i FAU 

a. Styret – Leder (Hanne Røislien), nestleder (Sverre) og sekretær (Christian Brekke) 

b. Økonomiansvarlig (Frøydis Nermoen + 1 av de nye) 

c. Dugnadskomiteen (Slås sammen med økonomi) 

d. Skolegårds- og lekeplasskomite (Slås sammen med ny skole komitee) 

e. Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) (Irene og Hilde) 

f. Kommunalt foreldreutvalg (KFU)  (Elisabeth Vindsens) – herunder 

arrangementskomiteen 

g. Kommunikasjonsutvalg (Tamara og Eline) 

h. Arrangementskomite (Legges ned) 

i. Ny skole komite (Sverre + 2/3 til) 

5. Økonomi ved økonomiansvarlig 2019/20 Frøydis 

a. Utgår i dag. Dugnadsmodell  

6. Oppfølging av saker fra forrige skoleår – utsettes til neste møte 

a. Det fysiske skolemiljøet ved Søre Ål skole 

b. TSU – Hamarvegen, parkering/henting og bringing, Hamarvegen, gangvegen ned fra 

Sæterhagen som krysser Engesvevegen 

c. Skolegårds- og lekeplasskomite – Søknader og videre prosess 



d. Dugnadskomiteen – Dugnader høsten 2021 og våren 2022.  

7. Aktivitetsparken i Engesvea, Søre ÅL IL. Samarbeid og felles interesser med Søre ÅL skole 

8. Hva er FAU ved Søre Ål skole? Hva ønsker vi?  

9. Rektor har ordet – Skolestart og annen relevant info fra skolen  

a. Hektisk start 

b. Kunsten å lære er et forskingsprosjekt. Knyttet til seg en kunstner (executive 

funksjoner – støttefunksjoner for læring). Pilotprosjekt med veldig gode resultat ift 

læring. Sammen med Jørstadmoen. Røyslimoen er kontrollskole. Innholdet i 

undervisningen er ikke annerledes, men uttrykksformen er annerledes. Drama 

kunstinstallasjoner etc  (3. økter i uka a 90 minutter). Skole fra Ungarn er også med.  

c. Har startet opp med storsamling 

i. Foreldre må fremdeles holde 1. meter avstand 

ii. Foreldre er foreløpig ikke invitert, men håper at det kan åpnes gradvis 

d. Jubileeumsår i år. Det er 10 gangen vi skal ha forestilling på Maihaugen Skolen er 150 

år 

e. Maihaugsalen er booket til 16. februar 

f. Fadderordning og elvene kan leke på tvers av klassene 

g. Skolen har ønsker om å sette i gang igjen med Grøt på morgenen og skolen ber FAU 

om penger 

h. Skolen ønsker å gjennomføre Fjelldag i uke 36. FAU ønsker å støtte opp om dette 

med spons til buss. 

i. Mobilklokker i skolemodus. Telefoner avslått i sekk i skoletiden. 

j. Pokemonkort – er ikke en skoleaktivitet og skal være igjen hjemme. 

10. Forslag til møteplan for skoleåret 2021/22: 20.september, 4. oktober, 15. november, 10. 

januar, 21. februar, 28. mars, 2. mai, 13. juni. Klokkeslett: 18:00-20:00. Personalrommet ved 

Søre Ål skole.  

Neste møte 20.september kl 1800 

 


