
 

Dato: 30. november 2020 

Referat for FAU-møte ved Søre Ål skole, Lillehammer 

Møtet innkalt av Stian Hauge Referent 
Christian Raae 

Brekke 

Møtedato 7. desember Møtestart 18:00-20.00 

Møtested Personalrommet Søre Ål skole Møteleder Stian Hauge 

 

Deltakere Kristine Haugli, Christian Raae Brekke , Marion Christensen Ulven, 

Tamara Fawzi Pettersson, Ingrid Brønseth Lorentzen, Frøydis Nermoen, 

Stian Hauge, Sverre Lie, Isabell Windisch, Anne Staalesen og Mette 

Blaauw Sandell 
 

 

 

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

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 26. oktober 2020 

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

 

 

Espen Østvold Rølla er lokalpolitiker i Lillehammer kommune. Bakgrunnen for at han er invitert er ny 

skole på Søre Ål og handlingsrom og fremdriftsplaner knyttet til dette. Rølla sitter også i SU for Søre 

Ål.  

Rektor ønsker at vi tar en runde på skolen først. 

En kjapp oppsummering av besiktigelse av skolens lokaler: 

50 ansatte voksne 376 barn. Et sted mellom 50 og 62 barn på hvert trinn. Garderober er generelt en 

utfordring for alle trinn. Størrelsen på landskapene er for små. Opplevd luftkvalitet er for dårlig selv 

om målt luftkvalitet er innenfor kravene. Det er mangel på grupperom for alle trinnene.  Toalettene 

er så dårlige at enkelte barn kvier seg for å gå på do. Enkelte av klasserommene oppleves som for 

små ift antall elever. Drøyt 100 elever deler garderoben i 4. og 5. klasse. 

Rølla får ordet:  



Sitter i utvalg for Oppvekst og kultur. Det har vært og kommer til å være en vekst i antall barn knyttet 

til Søre Ål. Rektor har fått signaler om at Søre Ål står høyt oppe på prioriteringslisten fra kommunen.  

Rølla sier at kommunen har utfordringer med økonomien, men i den politiske plattformen for 

posisjonen i Lillehammer står det helt øverst at det skal startes arbeid med å rehabilitere skolen på 

Søre Ål. Dette skal gjøres i 2019-2023. AP har gått til valg på dette. Det mye til for at det ikke skjer 

noe ila perioden.  

Rølla presiserer at det er forskjell på investeringsbudsjett og driftsbudsjett.  

På spørsmål om hvordan vi kan påvirke svarer Rølla: Gjennom dialog, leserinnlegg o.l. Faktabasert 

kommunikasjon som legger vekt på fastsatte krav og regler vinner ofte frem. Det kan også påvirkes 

gjennom utvalgsmøter, gruppemøter og gjennom å snakke med politikerne. 

Leder FAU oppsummerer: 

Enkelte av partiene går til valg (stortingsvalg 2021) på å investere for å støtte opp under hardt 

rammede bransjer (byggebransjen) ifm korona. Dette sammen med den politiske plattformen i 

Lillehammer gjør at leder er positiv. 

Det er skrevet brev fra FAU til Lillehammer kommune. Vi venter fremdeles på svar. 

VI har også vært i kontakt med GD. De følger saken, men kunne ikke prioritere å delta her i kveld.  

 

Tusen takk til Rølla. 

  

4. Status i våre grupper og komiteer:  

a. Styret - Stian, Hanne og Øyvind 

Hanne er på kommunalt foreldreutvalg nå. De diskuterer skoleruta for neste år. De 

ønsker å endre skoleruta for 2021/2022. FAU støtter endringen såfremt det kommer på 

plass nå. 

b. Økonomi – Frøydis og Isabell 

Litt om økonomien. Den eneste endringen siden sist er differanse på konto. Nå har vi fått 

orden i klassene. Informere 6. klasse om pantedugnaden. Rektor tilbyr seg å sende ut en 

Vismamelding om panting om FAU ønsker det 

c. Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) – Marion og Irene 

Trafikksikkerhetsutvalget har ikke noe nytt 

d. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) – Hanne 

Hanne er i kommunalt foreldreutvalg nå, og tar en gjennomgang på neste møte. 

e. Dugnadskomiteen – Isabell og Ingrid 

https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/b5096821c02343d5a72df1b35d2944a65e9e604883d24f378992c1c95ef4caac


Dugnadskomiteen: 1. klasse snart ferdig. 2.klasse er snart ferdig. 

 

f. Skolegårds- og lekeplasskomite – Anne, Kristine og Christian 

Har ikke gjennomført noe møte enda. Jobber med kartlegging. Det har vært dugnad for å få 

ryddet opp litt ved fotballbana og i akebakken. 

 

g. Kommunikasjonsutvalg – Sverre og Tamara 

Positivt med FAU-nytt. Legges ut på facebook og sendes ut med visma-melding også. 

 

h. Arrangementskomite – Lars Johan 

Ikke tilstede 

5. Rektor har ordet 

 

Grøt på torsdager før jul er utsatt pga korona. Samlingsstund på fredager er også utsatt pga . 

5 og 6 trinn skal være publikum for santa lucia. De andre klassene deltar via teams.  

Neste møte kommer rektor til å si litt om nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Skolen har 

fokus på informasjonen som skal ut til foreldrene ifm dette. 

1 hvordan det skal gjøres 

2. resultatene kommer etter at det er gjennomført utviklingssamtale 

3. Læreren synes det er ubehagelig at resultatet bare sendes hjem (som råmateriale) 

Skole hjem samtale bør komme etter resultatet fra nasjonale prøver. 

Hva gjør skolen med resultatet? 

 

6. Eventuelt 
Neste møte er 11. januar 2021 klokken 18:00-20:00. Personalrommet ved Søre Ål skole 


