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Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 11. januar 2021 – Tas på møtet 22.03.21. 

 

3. FAU har sendt brev til Lillehammer kommune der vi uttrykker vår bekymring for det fysiske 

skolemiljøet ved Søre Ål skole, se vedlagt brev datert 18.11.2020.  

a. Innledning ved FAU-leder 

Stian forklarer bakgrunnen til at det er sendt brev til kommunen. Det har vært 

mange runder om skolens bygningsmasse i FAU, rektor har orientert om situasjonen 

og vi har hatt befaring i lokalene. FAU mener det er klare indikasjoner på at 

tilstanden ikke er ok, og ønsker derfor å få svar på hva Lillehammer kommunes 

tenker om tilstanden og planen videre.  

 

b. Skolesjef Trond Johnsen svarer på brevet 



Skolesjef har sammen med leder for Miljørettet helsevern vært på befaring. Ferdig 

rapport er ikke klar enda, det er bedt om departementets avgjørelse vedrørende 

arealberegning. FAU vil få denne tilsendt så fort den er på plass.  

Skolesjef mener skolen er forsvarlig, men selv om det er gjort vedlikehold underveis, 

vil ikke dette være godt nok fremover. Skolesjefen viser til tilstandsrapport 2017 som 

sier at det trengs en del vedlikehold, og da spesielt ved Skogenhallen. Målinger av 

inneklima er gjort i februar (kuldeperioden), disse viser at Co2 nivå i klasserom for 4 

og 6 kl samt grupperom Stockholm må forbedres. Temperaturmåling viser for lave 

temperaturer i 4, 5 og 6 klasserom. Det er også problemer med nattsenking. Her vil 

kommunen komme og følge opp.  

Det er for mange elever ift areal i enkelte trinn/klasserom. Skolen er regulert for 370 

elever, nå er det 377. Det skal i klasserom og tilstøtende grupperom være 2,5m2 pr 

elev. I klasserom kan være ned mot 2m2 og det er avklaring på hvordan areal for 

klasserom og tilstøtende grupperom beregnes for Søre Ål som fortsatt ikke er 

avgjort. Hovedbekymring fremover er økt elevantall grunnet utbygging i området. 

Her kan et politisk virkemiddel være å flytte skolegrensene. Røyslimoen har ledig 

kapasitet. 

Skolesjefen oppsummerer med at han mener de ikke bryter loven og at det ikke er 

uforsvarlig å drive Søre Ål skole, men at det for noen klasser ikke er godt nok som det 

er. I følge skolebruksplanen er foreløpig vurdering at det er behov for: Flere 

grupperom, Bedre garderobeforhold for elever og lærere, Bedre og større 

arbeidsrom og adm. lokale, Bedre og større spesialrom (sløyd, mat, helse), Bedre 

kroppsøvingslokaler hvor flere klasser kan ha undervisning samtidig.  

I rapport fra 27.01.17 står det at Skogenhallen med garderober er i så dårlig stand at 

den bør rives og erstattes med gymsaler eller evt. flerbrukshall (spillemidler) 

I Kommuneplan arealdel 2030 er det beregnet en forventet økning på 232 boenheter 

og en elevvekst på 115, dette tallet kan er usikkert og kan ende høyere siden Søre ål 

er attraktivt for småbarnsfamilier. 

 

Skolesjefens innstilling vil være at det ikke er formålstjenlig å forsøke å ivareta noe av 

dagens bygningsmasse og at det derfor bør planlegges bygging av ny Søre Ål skole.  

Det tenkes da dimensjonering mellom 550-600 (tre parallell skole, 588 elever)  

Slik skolesjefen ser det fins det 3 alternativer 

1. Ny skole ved Søre ÅL 

2. Ny hall med nye arbeidsrom, møterom og spesialrom 

3. Brakker tar av for behov for økende elevtall, arbeidsrom og møterom. 

Søre Ål er et prioritert prosjekt men når og hvordan det skal finansieres er ikke 

avklart politisk.  

Byggetekniske råd sier at det over lengre tid kan være billigere å bygge nytt enn å 

renovere nåværende skole til nåværende bygge standard. 

En slik faglig uavhengig innstilling må politisk forankres gjennom vedtak. 

 

c. Espen Østvold Rølla redegjør for status i den politiske prosessen angående saken, 

og hva han tenker skjer videre.  



I den politiske plattformen som posisjonspartiene (Ap, MDG, SV, V og KrF) har 

utarbeidet innenfor skole, oppvekst og kultur står rehabilitering av Søre Ål skole 

øverst på lista over tiltak partiene går inn for i inneværende valgperiode. 

LHMR vokser, det vil bli befolkningsvekst og det tar tid å få bygd en ny skole, så dette 

må forankres nå. Målet er å få vedtak til høsten, via kommunens 

investeringsbudsjett. 

Espen sier: Gjør vi ikke dette nå kommer vi ikke i mål i tide. 

Selv om det er masse småbarnsfamilier nå må det kanskje planlegges for 

flerbrukshall eller område som vil være nyttig eller kunne tilpasses områdets 

beboere også om alderssammensetningen i området på sikt endres. 

 

d. Spørsmål og dialog.  

 

4. Rektor har ordet 

a. Nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Vi ser på resultatene ved Søre Ål skole.  

Søre Ål leverer gode tall på nasjonale prøver. Stadig bedre resultater i både Norsk, 

Engelsk og Matte.  

Med bakgrunn i -Hva forteller forskningen? og -Hva fungerer? ble det for noen år 

siden lagd en leseplan i Norsk. Søre Ål skole har nå fortløpende kartlegging og 

kunnskapshull fanges opp fortløpende og leseplan kan dermed skreddersys for hver 

elev. Det vurderes å overføre samme metode i både engelsk og matte. 

LHMR gjennomfører alle kartleggingsprøver (selv de som er frivillige nasjonalt). 

Formålet med kartleggingsprøvene er å oppdage elever som presterer under kritisk 

grense, (forventet utvikling)  

Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler etter resultat fra kartleggingsprøvene er 

mottatt for at resultatene skal kunne drøftes.  

Elevundersøkelsen – Søre Ål scorer veldig godt.  

 

b. Andre saker fra rektor. Aktuelt fra skolen. Status ved Søre Ål skole angående 

korona. Kort fra SU-møtet 23/2.  

Rektor starter med å fortelle at hun blir pensjonist til sommeren.  

 

Søre Ål har en pågående §9a sak (Retten til et trygt og godt skolemiljø – Alle elever 

har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring) 

Skolen er klagd inn til statsforvalteren. 

Skolen ønsker åpenhet og forteller at de har fått tilbakemelding om at de ikke har 

jobbet godt nok. Ikke dokumentert tiltak/prosessen godt nok. Kan ikke vise 

dokumentasjon på hvordan de har vurdert elevens beste. Rektor ser dette som en 

mulighet til læring for å kunne stå bedre rustet ved nye tilfeller. Tar lærdom ved at 

skole-hjem må jobbe mye tettere fra starten og at et godt samarbeid her er 

nøkkelen. 

 

5. Neste møte er 22. mars 2021 klokken 18:00-20:00. Personalrommet ved Søre Ål skole 

 


