
 

Dato: 08. mars 2022 

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

Møtet 
innkalt av 

Hanne Røislien Referent Christian Brekke 

Møtedato 07. mars 2022 Møtestart 18:00-19:45 

Møtested Landskapet Søre Ål skole Møteleder Sverre Lie 

Deltakere 

 

 

 

 

Forfall 

Sverre Lie, Therese Hagen, Therese Hagen,  Christian Fæste, Irene Skauen 
Sandodden, Christian Raae Brekke, Fred Botten, Tamara Fawzi Pettersson, Hilde 
Hoven, Anette Garderstuen 

 

Eline Vold-Engsli, Hanne Røislien, Gina Nilstad, Kaija Skaare Lier, Maria Vork, Frøydis 
Nermoen 

 
Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

a. Kommentar fra rektor ift at høringsutkast ang skolebruksplanen har kommet ut 

b. Dokumentet deles til alle FAU-medlemmene slik at hver og en har mulighet til å gå 

inn i dokumentet og legge til svar på spørsmålene. Svar bør legges inn innen 15. 

mars 

c. Dette bør også være et av temaene for FAU-møtet 4.april 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

a. Nytt referat sendt ut rett før møtet. Dette er oppdatert med årsberetningen for 

økonomi. For øvrig ingen kommentarer knyttet til referatet 

3. Status og arbeidsplaner: 

a. Styret 

i. Intet nytt 

b.  Økonomi- og dugnadskomiteen 

i. Ikke tilstede 

c. Ny skole 

i. Det kommer opp et forslag om at FAU kan utfordre en eller flere aktører som 

har erfaring med OPS for å se på hvilke muligheter som ligger innenfor en slik 

konstellasjon. 

ii. Det tas også til orde for en mer nøktern linje hvor FAU sikter seg inn mot en 

lavkostalternativ, for å prøve å unngå vesentlige endringer på skolekretsen.  

iii. Hovedlinjen FAU ønsker å legge seg på er allikevel at vi skal stille oss bak det 

som vi anser som det beste alternativet for ungene våre og ikke legge oss på 



en «minimumslinje» for å imøtekomme økonomiutfordringene i kommunen. 

Det kommenteres også at noe av nøkkelen til løsningen kan ligge i oppføring 

av en ny flerbrukshall som erstatning for skogenhallen. 

d. Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) – Irene og Hilde 

i. 15. januar hvert år kan det søkes om midler til «hjertesone» (handler om 

bedre og tryggere avvikling av trafikk rundt skolen). Dette bør neste års FAU 

gjøres oppmerksomme på i forkant av fristen. 

ii. Rektor legger vekt på at det at Elevene går til skolen er det viktigste tiltaket 

iii. Det foreslås at det lages en Idebank for mulige tiltak 

e. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

i. Siste møtet ble avlyst 

f. Kommunikasjonsutvalg 

i. Oppfordrer til at ungene går til skolen i neste FAU-nytt 

g. Arrangementskomite 

4. Skole-hjem samarbeid - rektor 

a. Noen har hatt tilsvarende normale 2 år, mens andre har nærmest vært isolert. 

Rektor ønsker at det settes i gang igjen flere sosiale aktiviteter. Fortrinnsvis 

lavterskelaktiviteter som ikke koster noe. Dersom noen ønsker å låne Sekser’n til 

elevkvelder strekker skolen seg langt for å få til dette. 

b. I dag (7/3) startet skolen opp igjen med samlingsstund 

5. Gjennomgang av sosialt årshjul 

a. Tas igjen neste møte 4. april 

6. Byttedag / dugnad i skolegården i vår 

a. Forslag om salg eller bygging av leker og klær 

i. Basert på interessen i klassen som tok opp dette innstiller FAU på at dette 

initiativet stoppes i denne omgang. 

b. Felles foreldredugnad for opprydding av lekeområder/fellesområder? 

i. Tas opp igjen på møtet 4.april 

7.  Annet  

a. Nok engang kommer dugnadsmodellen opp igjen uten at det leder frem til noen 

beslutning eller konklusjon 

b. Det foreslås at vi lager forslag til møteplan for neste års fau til siste møte. 

c. Det etterspørres om FAU ved Søre Ål har egne vedtekter. Konklusjonen er at dette 

har vi ikke, men at vi kan støtte oss på denne siden. 

8. Justert forslag til møteplan for skoleåret 2021/22: 20.september, 18. oktober, 15. november, 

10. januar, 7. mars, 28. mars, 2. mai, 13. juni. Klokkeslett: 18:00-20:00. Personalrommet ved 

Søre Ål skole.  

Neste møte 4.april kl 1800 

 

https://foreldreutvalgene.no/fug/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreradets-arbeidsutvalg-fau/

