
FAU møte - Solås skole
Dato og
tidspunkt

03.05.21
19.30-21.00
meet.google.com/fbz-uymt-fmi

Deltakere Kirsti Sævik (rektor)
Anette Salte (1. trinn)
Mona Rabben (2. trinn)
Iselin P Mathisen Helland (3. trinn)
Marita Tøsdal (4. trinn)
Ingrid Mabda Falnes (5. trinn)
Ørjan Engstrøm (6. trinn)
Arvid Aarsland (7. trinn)

Frafall:Marita
Sted
Sak
1. 17.mai

Nyeste oppdatering.
Det ser ikke ut til å bli feiring på skolen på selve dagen.
Har skolen tatt utfordringen fra FAU med å lage feiring for
elevene i skoletiden? Er helt sikker på at det er foresatte som kan
bidra hvis det trengs.

Mona har skrevet et forslag til melding som kan sendes ut til
foresatte. De fleste i FAU har sett forslaget. Legger teksten
nederst i dette dokumentet slik at dere kan se på det.

Onsdag 12.mai markerer Solås skole 17.mai på skolen.
Schoollink sendes ut til foresatte så raskt som vipps er i orden.
(Se tekst under) Sendes i uke 19 og en påminnelse 18.mai.

Marita kontakter 17.mai komiteen og oppdaterer de på FAU sin
avgjørelse ang innsamling av penger, samt markering av 17.mai
på skolen.

Anette og Mona  hører med ulike matbutikker og Jæder om
sponsing av pølser (husk kyllingpølser) og is til 440 elever.

FAU/Mona

2. Dugnad (orientering)
Nyeste oppdatering.

Mona har ikke kommet i gang, men har det på “to do” lista si før
sommeren.

Tømmerutskiftning i ballbingen. Arvid har kontroll. Ikke samme
dimensjon, men tilnærmet lik. Selges på Figgjo Fjermestad

Arvid



stolpelager.

Ørjan har undersøkt ang drenering i ballbingen. Vil snakke med
Trond Hansen om veien videre.

3. Nye FAU representanter
Ingrid og Iselin har funnet representant for neste års 4 og 6.trinn.
Hvordan ligger neste års 2.trinn an med å finne nye
representanter? Mona vil gjerne ha tilsendt telefonnummer og
mailadresse på ny representant.
Mona sier noe om FAU på foreldremøte 2.juni for kommende
1.trinns foreldre.
De nye representantene blir kalt inn til det siste møtet 8. juni.

Mona

4. Informasjon fra skolen

● Utemiljø og satsninger: GUS får i 2021: 1,7 mill -
oppfølging av sak til Levekår mai 2020 + der det står
dårligst til
300 000 går til en av barnehagene etter befaring
I juni utarbeides en prioriteringsliste for alle skoler og
barnehager for 2022 – 2024.

● Ansettelse av miljøarbeidere; Christine Joanssen,
Benedikte Ingvarsdottir og Ramona Efteland er ansatt fra
1.8.21

● Ansettelser pedagoger. Eva Wetteland, Simon Brunell og
May Brit Sæland er ansatt fra 1.8.21

● Elevkveldkomite for 21/22. Trenger foreldre inn fra
kommende 5.trinn som kan hjelpe til fra høsten

● Klasseromsfordelingen i A og B bygg fremover. B-bygget
er ikke forbeholdt mellomtrinnet. Skolen vil legge tilrette
for at alle elever vil ha klasserom i B-bygget i løpet av de
7 årene på skolen.

Kirsti

5. Diverse
Ingrid trenger en stedsfortreder i SMU 1.juni. Iselin stiller for
Ingrid.

Info som sendes ut til alle foresatte i uke 19.

Vi går mot nok en annerledes 17.mai feiring. Det vil heller ikke i år bli feiringer på de ulike
skolene i kommunen. Vi håper at barna vil få noen flotte annerledes feiringer, både hjemme
og på skolen.



For FAU på Solås skole betyr en avlyst feiring at vi går inn i det andre året uten inntekter.
Alle utgifter som FAU har i løpet av et skoleår er knyttet opp mot elevene på skolen. Det kan
være alt fra pizza til trafikkvaktene, leker, ball og annet utstyr til 1.klassingene, ønsker fra
elevrådet, penger som settes av til elevkvelder og skitur som arrangeres hvert 3.år på
mellomtrinnet m.m.

Vi i FAU har derfor lyst å oppfordre alle foreldre (besteforeldre?) til å bidra med noen kroner
via vipps. Kanskje dere kan vippse beløpet dere ville betalt for is til hele familien? Eller pølse
og brus? En kaffekopp og et kakestykke?

Vi ønsker gjerne å kunne fortsette å bidra økonomisk inn mot skolen også neste skoleår.
Dette er penger som kommer elevene til gode!
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