
 

Dato: 19. oktober 2020 

Referat for FAU-møte ved Søre Ål skole, Lillehammer 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.  
Godkjent. Ingen saker til eventuelt. Nye råd fra FHI tas under rektor har ordet. 

Godkjenning av referat fra forrige møte, 14. september 2002 
Moderere/endre punktet om henvendelser angående SFO.µ 

Presentasjon av foreldrerepresentantene, fordeling av roller og konsolidering av det nye 

FAU ved Søre Ål skole, 2020/21 
µKristine Haugli og Christian Raae Brekke ble valgt til Skolegårds- og lekeplass komite.  

Nybygg og oppussing av Søre Ål skole. Status og videre prosess. Espen Østvold Rølla er 

gjest.  
Espen meldte avbud på grunn av sykdom. Han er invitert til neste møte. 

Bakgrunn: Bygningsmassen er i sørgelig forfatning. Illustrert ved artikkel i GD. Lillehammer har dårlig 
økonomi.  FAU arbeider for å få spørsmålet på agendaen. Espen sitter i SU og er representant for AP i 

kommunestyret.  

Det er vedtatt 32 millioner i innsparing i driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet har ikke de samme 

nedskjæringene. Ny skole i Søre Ål står øverst på prioriteringslista til posisjonen. 

Bygningsmassen er nedslitt. Blant annet er de flere vannlekkasjer. 

Møtet innkalt av  Stian Hauge Referent  Øyvind Hansen 

Møtedato  26. oktober 2020 Møtestart  18:00-20.00 

Møtested  Personalrommet Søre Ål skole Møteleder  Stian Hauge 

 

Deltakere  Kristine Hauglie, Christian Raae Brekke, Lars Johan Fossvold, Marion 

Christensen Ulven, Hanne Røislien, Øyvind Hansen, Tamara Fawzi 

Pettersson, Ingrid Brønseth Lorentzen, Frøydis Nermoen, Irene Skauen 

Sandodden, Stian Hauge, Sverre Lie, Isabell Windisch, Anne Staalesen 

og Mette Blaauw Sandell 

   



Rektor gjorde rede for utfordringer ved å endre skolegrenser. Opplevd inneklima er ikke bra. I følge 

kommunens målinger oppfylles de tekniske målekriteriene. 

Det ble varslet tilsyn i fjor. Tilsynet ble formelt sett avlyst på grunn av koranabegrensninger.  

 

Vedtak: Vi sender brev til kommunen og ber kommunen redegjøre for hva den gjør for at elever og 

lærere har et tilfredsstillende innemiljø.  FAU-leder sender brev. FAU leder inviterer GD til neste 
møte.  

Økonomi  

Status 
Ved Isabell og Frøydis. Saldo ved skolestart er 511000. Se vedlagt oversikt over økonomien. 

Nå har vi fått inn alle gamle klassekasser.  

På grunn av rapportering og avgifter fra Vipps må dugnadsansvarlig for hver klasse må overføre én 
gang per dugnadµ.  Dette er viktig for at økonomiansvarlig skal holde oversikt. Ansvar og rutiner bør 

stå i beskrivelse for dugnadsansvarlig. FAU-representanter bør passe på for sitt trinn. 

 

Buffer må alltid være over 500.000,- 

Budsjett µ ferdigstilles før neste møte.  

Ferdigstillelse av økonomioversikt og regnskap til årsrapport 
Vedlegg til årsrapport ferdigstilles av økonomigruppa. 

Status i våre grupper og komiteer:  

Styret - Stian, Hanne og Øyvind 
 

Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) – Marion og Irene 
Det er kommet en bekymringsmelding for høy fart i Hamarveien  Vegvesenet har ansvar for 
regulering selv om det er fylkesveg. Politikontroller viser at mange kjører for fort. Ingen automatisk 

fartsmåler i dag. 

Vi sender brev til Fylkesmannen om vår bekymring. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) – Hanne 
 

Dugnadskomiteen – Isabell og Ingrid 
Intet nytt. Se årshjul. 

Skolegårds- og lekeplasskomite – Anne, Kristine og Kristian 
 

Kommunikasjonsutvalg – Sverre og Tamara 
De holder på å utvikle FAU-nytt. Det vil inneholde presentasjon av gruppene. Det vil distribueres i 
Visma. De legger ut bilder fra rydde-dugnad. Kontaktliste distribueres.  



Arrangementskomite – Lars Johan 
Mobbing, ungdom og IT/internett. Det har vært begrenset aktivitet pga. korona. Foreslår å kontakte 
Cyberforsvaret på Jørstadmoen.  

Rektor har ordet 
Takker for at vi kunne endre skoleruta. Vi bør ta opp eventuelle endringer også for neste skoleår, 
allerede neste møte. 

Lysfesten må avlyses på grunn av koronatiltak. Kjører med to kohorter per klasse. Setter opp delingen 
av skolegård igjen. Det er fortsatt for mange elever som kommer for tidlig. 

Frokostgrøt, kan gjenopptas på torsdager. FAU holder engangsemballasje. 

Vi arbeider for å få til samlingsstund med en klasse som publikum, og prøver å få til at 

samlingsstunden strømmes til resten av skolen.  

Eventuelt 
Neste møte er 7. desember klokken 18:00-20:00.  Møtet avholdes fortrinnsvis på personalrommet på 

Søre Ål skole, men vi kaller også inn på Teams.  

 


