
FAU-møte 20.10.2021 - kl. 1800-1945
Skolens personalrom, administrasjonen, 3. etasje og teams

Til stede:

1 trinn Monica Efteland
1 trinn Birte Justvik
2 trinn Astrid Marie  Lund Gilje (nestleder)
2 trinn Cato Olastuen
3 trinn Ingvill Tjernø
4 trinn Marianne Odden Hansen
4trinn Tone Camilla Myhre
5 trinn Ena Marie Ause
6 trinn Kåre Kristiansen (leder)
6 trinn Cecilie Krydsby
7 trinn Anne-Karin Hagen Wehus
7 trinn Beate Segrov Mortensen

Forfall: Hilde Sollie (skolen) og Lillian Ronja Røssaak (3 trinn). Pål Skumsvoll er vara på 2.
trinn og kalles bare inn ved behov.

Referent: Astrid (2. trinn)

1. Rutiner for saksliste og referat
Forslag til vedtak: Saksliste sendes ut en uke før møtet. Saker kan senest meldes inn
ni dager før møtet. Ulike trinn bytter på å skrive referat. Leder/nestleder skriver for
dette møte.  Fremover bytter hvert trinn på å skrive.

Forslag til vedtak ble vedtatt, med følgende kommentarer:
- Fint å minne egen klasse på at man kan melde inn saker til FAU

Oppfølging: Alle

2. Hva er status for FAUs økonomi
Forslag til vedtak: FAU har gjennom pandemien hatt en god buffer. Det betyr at vi
2021 fortsatt har en god økonomi og budsjett til å gjennomføre årets aktiviteter. Om
17. mai kan gjennomføres som vanlig er det ikke kritisk behov for nye inntektskilder,
men det kan være positivt for å opparbeide en mer solid buffer igjen.

Forslag til vedtak ble vedtatt, med følgende kommentarer:
- Det er noe uklart for FAU om tilskuddet til overnattingsturen til 6. klasse i

august skal bli en fast ordning. FAU ber skolen om å klargjøre dette til neste
møte.

- Det kan være rom for flere faste utgifter, men dette må være forutsigbart og
ikke etter innfallsmetoden (se sak under om restaurantkveld).



Oppfølging: Kåre og Astrid

3. Nye inntektskilder for FAU
FAU anser at økonomien er tilfredsstillende og det ikke er nødvendig å tenke på
alternative inntektskilder nå. Hvis behovet melder seg, kan man ta opp saken på nytt.

Oppfølging: Ingen

4. Dugnad
Forslag til vedtak: FAU oppfordrer skolen til å foreslår opplegg for dugnad som kan
gjennomføres på våren. FAU bør få forslag til dugnad før første møte i 2022.

Forslag til vedtak ble vedtatt med følgende kommentarer:
- Oppgavene må ikke bære preg av vanlig drift, men være noe ekstra
- Oppgavene må være lavterskel
- Innspill om oppgradering av bålplassen som et tips til skolen
- Vi bør undersøke hvor midlene til planteprosjektet kom fra - med tanke på

eventuelle nye prosjekter

Oppfølging: Kåre og Astrid

5. Sosial medier og barn
1. trinn ønsker å ha dette som tema på neste foreldremøte og vil spille dette inn til
lærerne. FAU støtter at tema tas opp som fast innslag på 1. trinn.

Oppfølging: 1. trinn

6. Støtte til restaurantkveld på 6. trinn
FAU er positive til ideen og imøteser søknad til neste møte. Tiltaket bør i tilfelle
arbeides inn som fast post for trinnet, med fast støtte fra FAU. FAU oppfordrer til å
inkludere kunst og håndverk i prosjektet.

Oppfølging: 6. trinn

7. Anbefaling til skoleløpet for TV-aksjonen
Saken utgikk

8. Møteplan
Vedtatt møteplan:
Torsdag 18.  november 2021 kl. 18.00 (1. trinn referent)
Torsdag 27. januar 2022 kl. 18.00 (2. trinn referent)
Torsdag 03. mars 2022 kl. 18.00 (3. trinn referent)
Torsdag 21.  april 2022 kl. 18.00 (4. trinn referent)
Tirsdag 24. mai 2022 kl. 18.00  (5. trinn referent)

Oppfølging: Alle

9. Facebookgruppe Solholmen FAU



Forslag til vedtak: Primære kommunikasjonskanal skal være e-post og google disk.
Alle sakslister, referater og annet viktig informasjon skal sendes ut på epost og lagres
på google disk. Facebook kan brukes til enkle spørsmål og påminnelse av typen
“referat er sendt ut” “husk møte xxxxx”. Foresatte som ikke lengre er i FAU tas ut av
gruppen.

Forslag til vedtak ble vedtatt med følgende kommentarer:
- Gruppens navn oppdateres, gamle medlemmer slettes og lenke til gruppen

sendes til alle på e-post

Oppfølging: Astrid

10. Kommunikasjon på hjemmesiden til skolen
FAU vil fortsette å legge ut referater på hjemmesiden, og opprette nyhetssaker ved
behov. Det er ikke nødvendig med papirversjon i sekken, men vi vil oppfordre
lærerne til å bruke ukesbrevet for å minne om å abonnere på nyhetsvarsel fra FAU.

Oppfølging: Kåre og Astrid

11. Annet
Natteravner (se mail sendt 18.10)
Vi har fått tilsendt vandreplan for Natteravnene i Kristiansand for skoleåret 21/ 22.
Solholmen skole skal stille 2 kvelder.  Det har vanligvis vært 7. trinn som har bidratt
her.
Møtebehandling: 7. trinn er positive i år også, men kan be FAU om hjelp hvis det
skorter på frivillige.

Oppfølging: 7. trinn

Skolens deltagelse på FAU-møtene
Skolen, ved Hilde, ønsker å delta på møtene hvis FAU vil.
Møtebehandling: FAU ser nytten av å ha skolen representert i møtene og vil gå
i dialog i forkant av møtene for å tilpasse møteagenda.

Oppfølging: Kåre og Astrid

Fritidsklubb på Krossen for 5.-7. trinn
FAU på Krossen oppfordrer FAU på Solholmen til å stille  frivillige vakter til
fritidsklubben, en fredag, annenhver måned.
Møtebehandling: 5-7 trinn tar dette opp i sine klasser og samordner seg på
facebook-siden til FAU.

Oppfølging: 5.-7. trinn.

Foreldrekontaktens rolle
Det meldes om noe uklarhet når det gjelder foreldrerepresentantenes rolle
utover å være bindeledd mellom skole og foreldre i FAU og ha ansvar for



klassens skoleaktivitet (17.mai, isbane etc). Det er ulik praksis og forventninger
til blant annet vennegrupper og sosialt årshjul for klassen.

Møtebehandling: FAU mener at foreldrekontaktene IKKE bør ha ansvar for å
fordele vennegrupper og ansvar for aktiviteter i det sosiale årshjulet.
Fordelingen bør gjøres av lærerne, slik at foreldrekontaktens rolle her blir på lik
linje med de andre foreldrene.
FAU vil revidere gjeldende informasjon (FAU-mappa) og oppfordre skolen til å
være ekstra bevisste på hva som kommuniseres på første foreldremøte på 1.
trinn.

Oppfølging: Kåre og Astrid


