
Referat fra FAU-møte 22. mars 2021 

 

Møteleder:  Hanne Røislien 

Referent: Lars Johan Fossvold 

Forfall:   Marion, Stian, Øyvind 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. Leder og sekretær måtte melde forfall 

til møtet. Nestleder Hanne stepper inn som møteleder. Lars Johan sørger for referat. 

Møteleder tar til orde for et kortfattet møte i leders fravær. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat fra forrige møte 6. mars ble godkjent. Referat fra møtet 11. januar mangler. 

3. Status i utvalg og komiteer 

 

a. Styret: 

Intet å komme med på dette møtet. 

 

b. Økonomi:  

Den økonomiske driften går sin vante gang. Faktura på fruktkurver til lærerene og 

kinoforestilling til klassene. Populære tiltak. Økonomiansvarlig sørger for oppdaterte tall 

til dugnads- og økonomioversikt som sendes ut til trinnene. Hvert trinn må per i dag 

skaffe 175-180000 kr akkumulert over alle syv skoleår.  

 

Pga. koronasituasjoen har aktivitetene og utgiftene vært noe lavere enn forutsatt, vi 

ligger derfor noe foran skjema ift. budsjetterte utgifter både for 2020 og hittil i 2021. 

 

c. TSU:  

Har sendt henvendelse til kommunen vedr. krysset Sæterhagen – Engsvevegen. Ingen 

svar fra kommunen enda.  

 

TSU skal sammen med repr. fra skolen og ansvarlig instans i kommunen på befaring for å 

vurdere trafikkavviklingen ved skolens parkeringsområder. Spesielt med tanke på henting 

og levering av barn. I dag er det for kaotisk i rushtiden og tiltak bør vurderes. Rektor 

oppfordrer til å la barna gå til skolen, samt å benytte den sørligste innkjørselen og 

parkeringen ved biltransport til/fra skolen. 

 

d. KFU:  

Kort orientering om saker som har vært oppe i KFU.  

 

e. Dugnad:  

Dugnadsordningen ble tatt opp. Etter noe diskusjon (og omerindring av tidligere 

diskusjoner) ble det konkludert med følgende: 



• Alle trinnene er solidarisk ansvarlige for at trinnene kan dra på tur. Dugnader kan 

være innbringende eller mindre vellykkede fra år til år. Trinnenes felles 

dugnadsinnsats jevner ut variasjoner i dugnadsinntekter og sikrer at alle barn får 

lik mulighet til å bli med på tur og andre aktiviteter. 

• FAUs dugnadsvedtak av 4.4.2019 ligger til grunn. 

• FAU ved dugnads- og økonomiansvarlig oppdaterer infoskriv om 

dugnadsordningen med nytt tallmateriale og oppdatert årsplan for dugnader. 

• Denne årsplanen (også kalt årshjulet) er i utgangspunktet veiledende for 

trinnene, men FAU oppfordrer til at den følges, slik at vi har en helhetlig struktur 

på dugnadsopplegget på skolen. 

• Dugnadsordningen kommuniseres ut på foreldremøtene og i FAU-nytt. Alle FAU-

representantene har ansvar for at dette gjøres på trinnene de er valgt inn fra. 

 

17. Mai: Det er for tidlig å konkludere, koronasituasjonen gjør alt usikkert. Taes opp på 

neste møte. I fjor hadde vi en spleis som erstatning for tapte dugnadsinntekter, vurderer 

dette også i år. 

 

7. trinn har en pantespleis som åpnes for hele skolen. Dette som erstatning for 

pantedugnad som ikke lar seg gjennomføre pga. smittevernshensyn. 

 

6. trinn får ikke avholdt Maihaugendugnad i år pga. koronasituasjonen. Dette trinnet har 

i utgangspunktet samlet inn tilstrekkelig med midler til å dekke sine økonomiske 

forpliktelser opp mot FAU, kan vi likevel forvente at de avholder dugnad i 6. og 7. klasse? 

I utgangspunktet tilsier vedtatt dugnadsordning at man skal ha dugnad på alle trinn. 

Referenten har ikke fått med seg at FAU konkluderte i denne saken. 

 

f. Skolegård/lekeplasskomite: 

Jobber internt i komiteen, redegjør for arbeidet på senere møter. 

 

g. Arr. Komite: 

Har vært i kontakt med tilbydere av webinarer innenfor ønsket tematikk. Etter noe 

research virker det som disse har ikke kunnet levere helt etter det som var intensjonen. 

Undersøker opp mot kommunen om de har ressurspersoner vi kan benytte oss av. 

 

h. Kommunikasjonsutvalg: 

FAU-nytt lages etter hvert møte.  

FAU har laget en klargjøring rundt vennegrupper, som en slags veiledning og forklaring til 

trinnene. FAU ønsker sterkt at alle støtter opp om denne ordningen. Dette skrivet er 

vedlagt referatet. 

4. Hva er FAU ved Søre Ål skole? 

Denne saken utsettes til FAU-leder er tilbake. 

5. Rektor har ordet: 

Litt snakk rundt skolens ønsker vedr. trafikkavvikling. Se punkt 3c. 



Spørsmål om framtidig skolemodell på Søre Ål: Rektor tror dagens trinnmodell består, denne er 

sterkt forankret i skolen. 

Skolen har 150-års jubileum i 2022, det skal planlegges for en markering. 

Spørsmål om forsert koronavaksinering av lærere: Rektor har ikke hørt om noen initiativ rundt dette. 

6. Eventuelt:  

Intet 

7. Avslutning: 

Møtet hevet kl. 20.00. Neste møte er 19.04.2021 kl. 18-20 på personalrommet ved Søre Ål skole. 

  



Vedlegg 1: Vennegruppeskriv 

 

FAU ønsker å klargjøre formålet med vennegrupper:  

Hensikten er å skape en møteplass der alle barn føler at de er inkludert, også utenfor skolen.  

Dette er et sosialt tiltak som gir både barn og foreldre muligheten til å bli kjent med flere i  

klassen.  

Vennegrupper skal være et lavterskeltilbud. Dette er et initiativ med bakgrunn i at barn kan  

møte andre barn enn de de vanligvis møter på fritiden. Det skal ikke være nødvendig å bruke  

penger på aktiviteter. Bruk det du har ute i ditt nærmiljø eller hjemme. Finn på noe som alle  

kan være med på. Server mat som ikke krever tid, eller er dyrt. Vi vet at vennegrupper har  

positiv effekt på klassemiljøene! 

Lærerne lager vennegrupper. Alle elevene bør arrangere vennegruppe minst en gang ila ett  

skoleår. Foreldre kan samarbeide om å arrangere. Ta kontakt med klassekontakt eller lærerne  

på trinnet om noe er uklart. 

Forslag til aktiviteter:  

Skogstur 

Leke ute/inne: aking, boksen går etc 

Se på film 

Bygge lego/ tegne o.l.  

 

 


