
Referat i fra FAU 25.09.17 

Tilstede: Anette Jensen, Christel Blomqvist, Gitte Pedersen, Hanne K. Hansen, Kim Einar F. 

Bertheussen, Nega T. Haile, Randi Granvold, Robert van Dijk, Signe Benoni Hauge, Solveig 

Dahl, Line Margrethe Throne, Tore Østerholt og Åse K. Macsali 

Referent: Signe Benoni Hauge 

Saksliste: 

• Velkommen og presentasjon av foreldrekontaktene 

• Informasjon om FAU funksjon og litt om saker som FAU har vært engasjert i forrige 

skoleår v/ Rektor Stein Abusdal 

• Dekkpark skal stå ferdig i desember i år. 

• Retningslinjer for bursdagsfeiring  

• Ny leder for FAU er Line Throne og sekretær er Signe Benoni Hauge 

• Eventuelt: 

• Solveig Dahl (2 klasse) ønsker å se på muligheten for å arrangere Diskotek på skolen 

for 1-4 klasse sammen med Solholmen skole. Det avhenger av at det blir en gruppe 

med foreldre som vil hjelpe til med å arrangere det. Hun vil ta kontakt med 

Solholmen og lage et lite informasjonsskriv som kan bli formidlet videre til foreldrene 

i 1-4 klasse.  

• Informasjon i fra Åse K. Macsali om Fritidsetaten Vest sitt ønske om å holde 

ungdomsklubb oftere. Det er nå en gang i måneden. De ønsker å prøve ut å ha det 

hver 14 dag. Da er de avhengig av at foreldrene i fra 5-7 klasse stiller opp som 

trivselsvakter. Tre personer hver gang. Ungdommene og foreldrene i fra Solholmen 

skal også inviteres. Åse tar kontakt med Anne ved fritids og så får vi foreldrene en 

vaktliste vi kan sette oss opp på når den er klar. 

• Anette Jensen i fra B8 foreslå at foreldrekontaktene i fra B trinnene kan ha litt tid for 

seg selv på disse møtene. Det er behov for å skape nettverk for de som trenger og 

ønsker det. Kanskje opprette en facebook gruppe eller andre arenaer for å treffes og 

bli litt kjent. 

• Det er ønsker om å etablere et fotballag for jenter på Krossen i fra 4-6 klasse. 

Informasjon i mappene kommer. 

• FAU ved Solholmen hadde i vår et informasjons møte for foreldre på Grim sammen 

med politiet om ungdomskriminalitet i vår bydel. Vi var også invitert, men med svært 

kort varsel. For fremtiden er det ønskelig at vi får vite om slikt i god tid slik at flest 

mulig kan delta. Rektor tar dette opp med FAU Solholmen. 

• Det er dårlig belysning på skolens område. Det gjør at det føles utrygt å være i 

skolegården for barna nå når vi går mot mørkere tider. Skolen har reparert de lysene 



som har vært ødelagt, men trenger penger til å sette opp flere lys. FAU må lage et 

skriv hvor vi etterlyser bedre belysning. Det skal gjøres på neste møte. 

 

 

 

 

 


