
 

Dato: 23. august 2021 

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

Møtet 
innkalt av 

Hanne Røislien Referent Christian Brekke 

Møtedato 20. september 2021 Møtestart 18:00-20.00 

Møtested Landskapet Søre Ål skole Møteleder Sverre Lie 

Deltakere 

 

 

 

 

Forfall 

Sverre Lie, Hilde Hoven, Therese Hagen, Irene Skauen Sandodden,  Therese Hagen, 
Eline Vold-Engsli, Hanne Røislien, Christian Fæste, Frøydis Nermoen, Maria Vork, 
Christian Raae Brekke,  Kaija Skaare Lier, Gina Nilstad, Anette Garderstuen (1.klasse), 
Fred Botten 

 

Tamara Fawzi Pettersson 

 
Dagsorden:  

1. Nye medlemmer plasseres i komiteer 

a. KFU - Anette Garderstuen  

b. Økonomi og dugnad – Kaija Skaarer Lier og Gina Nilstad 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Godkjenning av referat fra forrige møte, 20. september 2021 

a. Godkjent 

4. Status fra komiteer: 

a. Trafikk sikkerhetsutvalg 

i. FAU har fått invitasjon til et møte med temaet «Hjertesone – trygge områder 

rundt skolen». fra David Tofthagen i Trygg Trafikk. Hoven planlegger å delta 

ii. Det ble presisert at vi som FAU kan søke om trafikksikkerhetsmidler. 

b. Ny skole 

i. Kort samtale om hva komiteen gjør 

ii. Lie har vært i dialog med GD angående å få skrevet en sak 

iii. FAU stiller seg bak et utspill om at ny skole bygges i området fotballbanen for 

å kunne opprettholde skoledrift på Søre Ål i byggeperioden. 

iv. Det diskuteres om man kan gjenbruke tegningene fra Nordre Ål skole – og 

tilpasse til modellen på Søre Ål. 

v. Tilstanden på Skogenhallen er dårlig og må også vurderes ifm skolebygging – 

her bør også flerbruk av hallen vurderes 

vi. Arealnormen har vært oversteget og kommunen har en plikt på seg til å 

komme med en løsning inne 24 (pålegg etter tilsyn i forrige skoleår) 



vii. Rektor: I forkant av beslutningen om bygging av Nordre Ål skole lagde 

Kringsjå en film om hvordan forholdene var, dette var effektfullt ift å få 

informert politikerne om den faktiske tilstanden. Kan noe tilsvarende gjøres 

for Søre Ål? 

c. Økonomi 

i. Utgiftene for 7.klasses skoletur hadde i år økt drastisk fra tidligere år. Årets 

kull var relativt stort, i tillegg til at prisene pr pers har gått opp. 

ii. Skoleturen til Sjusjøen er økt med ca 25% fra forrige tur. Det er bussprisene 

som står for kostnadsøkningen. 

iii. det vurderes om FAU må kutte kostnader eller evt øke inntektene for at 

fremtidige skoleturer skal kunne gjennomføres. 

iv. Det var en kort diskusjon rundt hvor stor akkumulert sum FAU må ha på 

konto. Det ble kommentert at det må tilsvare all akkumulert sparing for alle 

klassene 

d. KFU 

i. Ikke vært på noe møte enda (valgt i dag) 

e. Kommunikasjonsutvalget 

i. FAU-nytt sendt ut etter forrige møte. Viktig at FAU-representantene legger 

ut på facebooksidene til hver klasse. 

ii. Skal lage folder til «0’te trinn» om FAU (som deles ut samtidig som FAU-leder 

snakker om FAU, dugnadsmodell osv). 

f. Medier 

i. Det var en diskusjon rundt bruken av sosiale medier, spill og skjermtid. 

Skolen og elevene jobber kontinuerlig med disse temaene. Konklusjonen på 

diskusjonen er at FAU skal støtte opp om holdningsskapende arbeid og det å 

være gode rollemodeller. 

5. Til neste møte: 

a. Hva skal FAU være  

b. Psykososialt arbeid 

c. Hjemmelekse: Kjenner vi noen/vet vi om noen som kan lage noe opplegg rundt 

dette? 

d. Kjartan Mikkelsen 

6. Info fra rektor 

a. Utleie: Skolen ønsker ikke å bruke undervisningslokaler til utleie. Dette vil si at det er 

seksern og Kjøkkenet som egner seg for utleie 

b. Bra at foreldrene arrangerer ting for ungene. Noen tilbakemeldinger om kjøpepress 

c. Takk til FAU som sponset fjellturen Det ble skrytt veldig av 7.ende klassingene som 

har hatt ett ekstra ansvar på fjelldagen. 

d. Skolen starter med grøtservering på torsdager. Info skal være gitt til alle trinn. Fra 

halv åtte til halv ni. Sosiallærer og helsesykepleier vil være der 

e. Samlingsstund vil fra nå foregå uten restriksjoner. 

f. Neste tirsdag er det unicefrunden 

g. Uka før høstferien markerte skolen verdensdagen for psykisk helse 

i. Det ble delt ut frukt til 400 elever og ansatte 

ii. Takk til 7.klasse var med og organiserte dette      



h. 16 februar er det jubileumsforestilling i maihaugsalen 

i. Billettsalg før jul 

ii. Vips til FAU 

i. Ifm 150-års jubileumet ved skolen i år. Det er noen pensjonerte lærere som skriver 

en liten bok. Den blir lansert ifm forestilling i februar «Søre ål metoden» 

j. 2. trinn har takket ja til å synge på Maihaugen ifm julemarkedet. 

k. Lysfest før jul. Forlaget er Tirsdag 14. desember 

7. Justert forslag til møteplan for skoleåret 2021/22: 20.september, 18. 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 15. november kl 1800 

 


