
 
FAU møte - Solås skole 

Dato og 
tidspunkt 

18.01.21 
19.30-21.00 

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: Mona og Anette 

Sted meet.google.com/wzk-xagk-xng 
Sak   
1. Innsamling Babadag 

Evaluering av innsamlingen 
 
Vi fikk inn kr 67 000. Spleis kostnader på kr 4355. 
Totalt kr 62645 kr blir overført til Star of Hope, øremerket 
Babadag. 235 givere er registrert (pluss 4.trinns kino og 
flaskeinnsamling på 5.trinn) 
 
Evaluering gjort på trinn. Skolen opplever det veldig samlende 
for skolen å ha et felles prosjekt og ønsker å fortsette. Kan godt 
tenke alternative måter å samle inn penger på til neste gang. 
 
Fau skal ta stilling til om Solås skole skal fortsette med 
innsamlingen. Saken behandles neste fau-møte den 9.mars 
 

Rektor 

2. Trafikkvakter 
Statusoppdatering (og foreløpig konklusjon?)  
 
Vi har kortet ned på perioden elevene står trafikkvakter for å få 
nok elever til å stå trafikkvakt. Periode september til vinterferien 
deles i to eller tre bolker. 
Vi står ikke ved krysset v/midlertidig skolevei grunnet 
tilbakemeldinger om få elever som krysser i tidsrommet 8-8.20 
 
Saken tas på møte 9.mars 
 

 

3. Felles foreldremøte om våren - tema 
Utgår i år pga usikkerhet rundt korona? 
 
For tidlig å si noe nå om det kan gjennomføres eller ikke. Kirsti 
oppfordrer lærerne til å ha god dialog med 
foreldrerepresentantene på trinn/klasse. Forberede foreldremøte 
som om det blir gjennomført på trinn, og diskutere hvilket tema 
som de ønsker å ha fokus på. 

FAU 

https://meet.google.com/wzk-xagk-xng?hs=224


 

Saker til neste gang 9.mars:  
- Tilbakemelding etter elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen.  
- Forslag til dugnad. Organisere dugnad med kohorter. Ballbinge skal fikses og trær i 

akebakken kan fjernes. Tas opp når tid på neste møte.  
- Babadag  

 
4. Diverse 

Midlertidig skolevei - Utrygt for elevene? Det er piggtråd, løse 
planker og lignende. Kanskje Trond, rektor og eventuelt en fra 
Fau kunne gått på befaring. Ørjan stiller fra Fau. Kirsti kontakter 
Trond for en befaring. 
 
Ny ansettelse av lærer på 5.trinn med oppstart etter påske.  
 
Endring av smittevernrutiner fra og med onsdag 20.1. Skolen 
skal forholde seg til Gult nivå mtp smittevernrutiner.  
 
Ny elev på 6.trinn, 5.trinn, 3.trinn og 2.trinn. Rutinene er at 
foreldrerepresentantene tar kontakt med de nye foreldrene og 
ønsker de velkommen på trinnet. 
Flott om Fau kan minne foreldrekontaktene om disse rutinene via 
sine kanaler(Facebook)  
 
Spørsmål fra 17 - mai komiteen om de skal planlegge som vanlig 
eller sette det på vent. Fau foreslår at komiteen planlegger som 
normalt. Marita snakker med Kenneth. Lurt å høre med Fau fra 
andre skoler. Det kan gjennomføres møte via Meet.  
 

 


