
FAU møte - Solås skole
Dato og
tidspunkt

15.03.22
19.30-21.00

Deltakere Kirsti Sævik (rektor)
Mona Rabben (3.trinn) er med digitalt
Reino Bersås (4.trinn)
Marita Tøsdal (5.trinn)
Tore Ulnes (6.trinn)
Ørjan Engstrøm (7.trinn)

17.mai komite:
Kjell Brede Eira
Gunnar Aavik

Frafall:
Maria Elena Ferkingstad (1.trinn)
Tonje Marie Egeland (2.trinn)

Sted Møterom i b-bygg
meet.google.com/xfr-pkky-ino

Sak
1. Valg av nye FAU representanter

Skal velges en del nye FAU representanter på vårens foreldremøter.
Ny representant for neste års 1., 2., 4. og 6.

Mona

2. Gjennomgang og kommentarer til et revidert nytt
ordensreglement.

Les gjennom dokumentet (fra lysbilde 4 til 14) i forkant, så går vi
gjennom spørsmål og kommentarer som tas med videre i prosessen.
Det med svart skrift er slik ordlyden er i dag. Det med rød skrift er det
som er forslaget til ny ordlyd.
Ordensreglementet skal vedtas politisk, men skal bearbeides i
personalet, FAU, KFAU, elevråd og SMU

Kirsti

3. 17. mai
17.mai komiteen stilte på møtet med to representanter. Det har ikke
vært feiring av 17.mai etter at Gjesdalhallen ble omgjort til turnhall.
Må kikke på nye løsninger for kiosk og sitteplasser.

Kirsti informerer om at hun stiller skolen disponibel til 17. mai feiring.
Flere rom i bygg A vil bli brukt, samt aulaen i bygg B.

1-2.trinn skal ha med påsmurt.
3-4.trinn skal stille på dugnad. Foresatte blir satt opp på ulike lister
hvor det forventes at de skal stille.
5-7.trinn skal ha med kake/bolle o.l.

17. mai komiteen kommer med mer informasjon når det nærmer seg.
Kirsti distribuerer informasjonen via Visma.

17.mai
komiteen



Kirsti sender kart over skolebygg og uteområdet til Kjell Brede Eira.
4. Skifte leirskolested

Skolens kull vil fra 24/25 være for mange til at Knaben har kapasitet
til å ta oss imot samlet som et trinn. De anbefaler at trinnene splittes
f.eks dersom det er 3 klasser på et trinn vil 2 klasser reise den ene uken
og 1 klasse uken etterpå.
Det er noe vi som skole syns er uheldig for trinnfølelsen.
Vi kjenner til andre leirskoleplasser som har kapasitet til å ta imot alle
elevene på våre trinn, men det kan være vanskelig å få plass på ny
leirskole pga bestillinger i flere år framover allerede er gjort av skoler.

FAU ønsker ikke å dele trinn i 2+1 klasse når det er tre paralleller. Er
derfor positive til å se på andre leirskole alternativer.

Kirsti

5. Eventuelt

Informasjon om ansettelser pedagoger
Ansatt 4 nye pedagoger.
Vil lyse ut stillinger for miljøarbeidere/assistenter i løpet av våren.

Skidagen
Ble skitur for 5-7.trinn til Stavtjørn, sponset av FAU. Det ble en flott
dag hvor både elever og voksne koste seg. Ungdommene fra Ukraina
som bor på Gjestgiveriet ble invitert med på skitur. Det ble en
fantastisk opplevelse.

Kirsti


