
 
FAU møte - Solås skole

Dato og
tidspunkt

25.04.22
19.30-21.00

Deltakere Tonje Marie Egeland (2.trinn)
Mona Rabben (3.trinn)
Reino Bersås (4.trinn)
Marita Tøsdal (5.trinn)
Ørjan Engstrøm (7.trinn)
Heidi Sirevaag (ass.rektor)

Frafall:
Kirsti Sævik (rektor)
Maria Elena Ferkingstad (1.trinn)
Tore Ulnes (6.trinn)

Sted Møterom i b-bygg
Sak
1. Vårdugnad før 17.mai

Ønske om soping/evnt steinplukking i skolegården. Skolen/Inger
på kontoret sjekker opp om det kommer “sopebil” som tidligere
år; og hvor evnt bilen ikke kommer til. Inger kontakter Mona når
hun får svar. FAU avventer om det blir dugnad alt etter svaret fra
kommunen.

Kirsti

2. 17.mai
Reino har vært i kontakt med 17.mai komiteen. De har kontroll
på dagen. Dugnadslister blir sendt ut i løpet av denne uka.

Reino

3. 7.klasse avslutning. Forslag fra 7.trinn. Kirsti

4. Skole/hjem dokument revidert. Heidi gikk gjennom noen av
endringene. FAU kom med et par kommentarer:

- lærerne må kalle inn til 1,5 times møte heller enn 1 time
dersom programmet er stramt. Det er vanskelig feks ang
barnevakt når møtene ofte går utover tiden. Det er bedre å
gå litt før tiden enn å sitte å se på klokka for du har andre
avtaler.

- lærere må kalle inn til 30 min utviklingssamtaler slik det
står i ny kommunal rutine. Nå er praksis ganske ulik på
forskjellige trinn.

Kirsti

5. Eventuelt

Elevkveld:
Nye representanter inn i elevkveldkomiteen. Skal være noen nye
fra neste års 5.trinn. Reino etterlyser nye representanter via
trinnets facebook.

Skolen ønsker ikke at elever skal ha fri tilgang til klasserom i A
og B-bygg. Voksne må låse/bruke branndørene i B bygg. Mona



skriver inn i årshjul for FAU slik at elevkveldkomiteen blir
informert til neste skoleår.

Informasjon om rekrutteringer.
Skolen har ansatt 4 nye pedagoger. Er i en prosess med å ansette
nye miljøarbeidere, miljøveileder og vernepleier.

Ballbingen fikset (ca 70000,-)
Fått sand til ballbingene.

Sak vedr. lekseplaner.
Nå er rutinen:
1.-3.trinn: papirutgave i sekken og på visma
4.-7.trinn: i classroom og på visma


