Dato: 14. september 2020

Referat FAU-møte ved Søre Ål skole, Lillehammer
Møtet innkalt
av

Stian Hauge

Referent

Øyvind
Hansen

Møtedato

14. september 2020

Møtestart

18:00-20.00

Møtested

Personalrommet Søre Ål skole

Møteleder

Stian Hauge

Deltakere:

Mette Blaauw Sandell, Marion Christensen Ulven, Øyvind Hansen,
Hanne Røislien, Tamara Fawzi Pettersson, Ingrid Brønseth
Lorentzen, Irene Skauen Sandodden, Frøydis Nermoen, Stian Hauge,
Sverre Lie, Isabell Windisch, Anne Staalesen

Forfall:

Lars Johan Fossvold
Representanter fra 1. klasse har ikke fått innkalling

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

Godkjenning av referat fra forrige møte, 15. juni 2020
Kommentar til forrige referat: Ingrid Lorentzen var til stede forrige møte. Ellers var referatet
godkjent.

Presentasjon av foreldrerepresentantene og konsolidering av det nye
Foreldreutvalget ved Søre Ål skole, 2020/21
Valg og fordeling av verv og roller i FAU
a) Styret – Leder, nestleder og sekretær
Leder: Stian Hauge 6. trinn– gjenvalgt, nestleder - Hanne Røislien 3. trinn, sekretær –
Øyvind Hansen 3. trinn
Økonomi: Ansvarlig - Frøidis Nermoen, Isabell Windisch – medlem, i tillegg kan Ingrid
Brønseth Lorentzen bistå med hjelp i MS Excel.
b) TSU – Trafikksikkerhetsutvalget
Marion Christensen Ulven 2. trinn, Irene Skauen Sandodden 5. trinn

c) KFU – Kommunalt foreldreutvalg
Hanne Røislien 3. trinn
d) Byggegruppe –
Byggegruppa ble redefinert til lekeplass/utekomité som også skal ta eventuelle
byggesaker.
Valgt: Anne Staalesen 7. trinn og en representant fra første klasse.
e) Dugnadskomiteen
Ingrid Brønseth Lorentzen 4. trinn, Isabell Windisch 7. trinn
Gjennomføring av Spleis legges til dugnadskomiteen.
f) Arrangementskomiteen
Lars Johan Fossvold 2. trinn, og en representant for 1, trinn.
g) Andre grupper/utvalg? Kutte ut, slå sammen, føye til?
Byggegruppa ble redefinert (se over)
Det opprettes en kommunikasjonsgruppe med ansvar for å kommunisere FAUs arbeid ut
til foreldrene. Viktige temaer kan være nyhetsbrev og økonomi.
Kommunikasjonsgruppa består av:
Sverre Lie 6. trinn og Tamara Fawzi Pettersson 4. trinn.

Økonomi ved økonomiansvarlig 2019/20 Frøydis
7 klassetur, mangler regning fra Raubergstulen. Økonomiansvarlig foreslår at balansen gjøres
opp ca. 15 september etter at 7, har gjennomført tur. FAU representantene oppfordres til å
informerer om økonomi og hva pengene går til i foreldremøte.

Aktuelle saker og rektor har ordet
Jobber alternativt. Ikke samlingsstund. Arbeider med en redusert samlingsstund. 1 + 1 kohort.
Vertsklasse. Har mye uteundervisning. Utegym fram til høstferie. For å ha gym i hallen må
renhold avklares med håndballklubben. Oppstart gått bra. Mye fravær pga. av smittevernregler.
Må lage plan for fravær. Det kan bli hjemmeundervisning for 5-7 hvis det blir mye fravær blant
lærere.
Angående bursdagsfeiring. Skolen kan ikke leie ut 6’ern pga. smittevernregler, spesielt i forhold
til hygiene og ansvar for renhold av lokalet.
FAU lager veileder for bursdager i koronatider, kommunikasjonsgruppa. Forslag om å opprette
bursdagstråd Facebook. FAU anbefaler utebursdager.
Det ble også kommentert at Smittevernveileder sier 200 for arrangement.
Rektor og FAU-leder har fått tilbakemeldinger på at oppstarten for enkelte barn ikke bare har
vært positiv. Noen foreldre og elever opplever at de ikke har blitt møtt av en voksen når de
kommer på SFO om morgenen. Rektor tar denne tilbakemeldingen på alvor og har tatt det opp
med SFO leder som jobber for å bedre dette hver dag.

Hva er FAU ved Søre Ål skole? Oppfølging av diskusjonen vi startet på
årsmøtet/forrige FAU-møte.
Kommunikasjon fra FAU med foreldre er for dårlig. Referat eller oppsummering av møtet bør
distribueres på alle klassers Facebook-side. Innkalling og referat skal sendes til Lill Jorun
Delbekk som videre-distribueres til Visma.
Vedtak: Alle komiteer skal lage en beskrivelse av oppgaver til komiteen og årshjul.

Forslag til møteplan for skoleåret 2020/21:
Disse datoene ble vedtatt:
26. oktober, 7. desember, 18. januar, 8. mars, 19. april, 7. juni.
Klokkeslett:
18:00-20:00.
Sted:
Personalrommet ved Søre Ål skole.

