
 
FAU møte - Solås skole

Dato og
tidspunkt

23.05.22
19.30-21.00

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

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

Sted Møterom i b-bygg
Sak
1. Beintøft - fra årshjulet

Hva kan FAU bidra med for å skape mer engasjement til høstens
aksjon? Utdeling av softballer/fotballer til deltakende klasser?
FAU vil gjerne bidra til innkjøp av fotball/basket/softball til
klassene etter Beintøft kampanjen om oppmerksomhet.
Kan og være kjekt om ledelsen og FAU representanter møter opp
en eller to ganger på skoleveien for å oppmuntre og rose de som
går til skolen denne perioden.

FAU/rektor

2. Evaluering av årets elevkvelder
Har fått en evaluering av leder i elevredskomiteen som deles med
FAU.

Det har vært 60-100 elever hver elevkveld.
Ulike aktiviteter som er godt mottatt
Tenke lurt på hvordan de kan begrense at elevene åpner opp låste
dører og slippe inn elever som ikke betaler.

Mona

3. Evaluering av 17.mai
Tanker om årets arrangement. Regnskap for feiringen er ikke
klart. Mangler fortsatt faktura fra et par steder.

Hva fungerte bra med årets arrangement?
● Stort oppmøte, var mye folk både inne og ute
● God stemning, virket som folk koste seg
● Godt salg, bra trøkk i kioskene
● Godt arbeid av 17.mai komiteen!
● Mange kjekke aktiviteter for ungene. De gode og

gamle lekene fungerer fremdeles
● Positivt at dugnadsvakter varte en time
● Bra at 17.mai komiteen hadde skilt på seg og var

FAU



synlige
● Veldig fint ryddearbeid på skolen etter arrangementet.

Skolen er veldig fornøyd
● Kjekk underholdning

Er det noen ting vi i FAU ser kan gjøre annerledes til neste år?
● Ha egne sekker med pant for tomflasker
● Synligere og mer plass rundt uthenting av premier (nå

kræsjet stedet med køen inn til den ene kiosken)
● Flere pølser, is og lodd
● Mindre mat og kaker
● Foreldre som leverer allergimat må merke sine brett

synlig
● Eget utsalg for allergivennlig mat?
● Flere lapper med vipps nummeret
● Er det mulig å få til en Qr kode neste år, da går gjerne

betaling med vipps raskere?
● Flere utsalgssteder
● Hva gjør man hvis det regner og alle som satt ute må

trekke inn? Vurdere å bruke større areal av skolens
lokaler?

● Synlig merking av kaffekanner og evt brett som skal
leveres tilbake

● Selvbetjening av kaffe med vipps
● Egne utsalgssteder kun for pølse og is?
● 20 kr for kakestykke
● Bedre informasjonsflyt og påminnelser ut til foresatte
● Bruke kannene som ikke blir hentet i år til neste år, og

trakte kaffen selv? Bruke de to kaffemaskinene på
huset samt ta med ekstra moccamastere hjemmefra.

4. Avslutning 7.trinn og overnatting
Vanskelig å få dette til å bli en tradisjon fordi en er avhengig av
foreldre som stiller som nattevakt.

FAU støtter forslaget om at man kutter ut maten på avslutningen.
Foreldre serverer kaffe, te og is.
Høytidelig stund hvor man kler seg opp fint og ser på at elevene
opptrer for foreldrene. Elevene får utdelt roser og får tale fra
lærere og rektor.
Et innslag hvor alle er på scenen eller at elvene som vil opptrer.
Maks varighet; 1 ½ time

Kirsti

5. Leirskole
Ingen andre leirskoler i området vårt kan ta imot kull over 80
elever, så da blir vi på Knaben og løser utfordringen når den
kommer med at kullet blir for stort til å reise hele trinnet.
Viktig at man har tillit til at skolen gjør et grundig valg når de
setter sammen hvilke to klasser som reiser i sammen og hvilke

Kirsti



klasse som reiser alene.

6. Informasjon fra KFU Mona


