
Referat FAU møte 1 

FAU-møte 1 

Dato 02.11.22 
Klokkeslett 18.00 

Møte innkalt av: FAU-leder Hege C Olsen 

Deltakere: Rektor Katrine Nevestad og foreldrekontakter 

 

Forfall: 

Asbjørn Dovland 5.trinn, Andrea Helland 1.trinn 

 

1.trinn Berge Noah Hagen Hagen Celina 

1 Helland Nicholas Aboagye Helland Andrea 

2.trinn Vårdal Arwen Mikaela Vestvik Østbø Sarah Vestvik 

2 Mathiassen Alma Mathiassen Marianne 

3.trinn Olastuen Nils Hogstad Olastuen Cato 

3 Kjølleberg Billy Marvin Prakash Kjølleberg Cecilie 

4.trinn Villegas-Olsen Aurora Marie Olsen Hege Cecilie 

4 Eide Elvis Theodor Lie Røssaak Lillian Ronja 

5.trinn Dovland Lea Aurora Dovland Asbjørn 

5 Bakke-Pedersen Josefine Bakke-Pedersen Kathrine 

6.trinn Mæland-Petersen Halvor   Mæland Camilla  
6 Kvangraven Fredrik Nils Kvangraven 

7.trinn Høland Milly Helena Myrvold Høland Kirsti Myrvold 

7 Aanundsen Oskar Aanundsen Bodil 

 

 

Saksliste: 

1. Valg av referent og godkjenning av referat fra oppstartsmøte 

-legges på skolens nettside (Rektor eller kontorleder?) 

Referent: Camilla Mæland 

 Referat fra oppstartsmøte ble ikke funnet.  

  

2. Presentasjon fra elevrådet 

Eirik fra 6.trinn 

mailto:maeland.camilla@gmail.com
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Nordis fra 4.trinn 

Ønsker å male utedoene, designet er avgjort-verdensrommet. Lillian sjekker opp.  

Plante trær i jungelen, de som er planta før er revet ned. 

Nye basketballnett- 4stk (?) Er det FAU som er ansvarlig for dette? Hege sjekker opp.  

Ønsker «Venne-dag»- foreldrene baker vaffel/boller til kafe, gratis i skoletida 

(matfriminuttet)  

Male nye streker på asfalten ute. 

Fikse tau i jungelen (midt-Agder friluftsråd har lagd tau-jungelen) Søke til 

Bydelsfondet for midler til å fikse? Hvem skal vedlikeholde? Katrine Bakke sjekker.  

 

Ønsker elevkveld. 1-4.klasse en kveld. 5-7. klasse en annen kveld. 5-7. klasse har 

mulighet for å gå til Krossen, men ikke 1-4. klasse.  

FAU tenker 5-7. klasse har Krossen fritidsklubb. Elevkveld for 1-4. klasse hadde vært 

koselig. Rekker nok ikke oppstart på dette før etter nyttår. Foreldrekontakter fra 1-

4.klasse kan planlegge sammen.  

 

Elevrådet har hatt samling med andre skoler, da kom det fram at de syns det fine 

lærere her på Solholmen og syns det er gøy med barn og voksne fra andre land.  

 

3. Gjennomgang av årshjul og retningslinjer (vedlagt i innkalling) 

 

 

4. Fritidsklubb Solholmen og Krossen 5.-7.trinn, bemanne vakter 

7.klasse sliter med å få nok vakter, men jobber med saken.  
6.Klasse har satt alle vakter  
5.klasse  
Alle klasser sender hvem som kommer til Anne Fritidsetaten  
Skoleball på Krossen er med stor interesse. 7.klasse stiller med noen vakter der og.  

 

5. Agenda første felles foreldremøte: 

-sosiale medier, gjøre kjent skolen/kommunen og FAUs retningslinjer 

-trygt skolemiljø 

-foreldrenettverk, info fra KOMFUG til småskolen 
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-Natteravn 

 

 

Krossen FAU lurer på om vi skal kjøre «natteravn» på Grim i hverdagene. Kanskje vi 

kunne fått opplæring av natteravnene?  

Kunne vi fått til ett felles foreldremøte (FAU) med Krossen og Grim skole? ang. 

«natteravn» på Grim. Gått rundt Krossen skole, Solholmen skole og Grim skole. Vi vil 

gjøre det enda bedre for alle å bo på Grim.  

Hege etablerer kontakt mellom FAU Krossen og Grim, og med Natteravnene 

gjennom Signe Endresen, for å invitere til felles «kveldsvandringer» 

 

Politiet/kommunen 

Signe Endresen- Kommunen, jobber på forebyggende Enhet. 1-10. Trinn. Område 

kontakt familiens hus Sentrum.  

Wenche Mosvold, politiet. Forebyggende (politikontakt på Grim skole)  

Møtes en gang i uken om hva som skjer og rører på seg i Kristiansand for de under 

18 år. De forteller litt om hva de jobber med.  

  

 

Ungdomssituasjonen i Kristiansand:  

7600 ungdommer på skole i Kristiansand, 300 av disse har blitt anmeldte i løpet av 

2021. 21 av de igjen er «gjengangere». Dette er bekymringsverdig.   

Mesteparten av sakene skjer i sentrum.  Flertall er gutter.  

 

Ungdomssituasjonen på Grim:  

En del ansamling av ungdommer som driver med skadeverk, voldshendelser, 

fyrverkeri og rus. 

Gatepuls (fra kommunen) er ute 3 dager i uka fra 14:00-20:00 (2 personer) Innom 

Idda, skolegården, fritidsklubb og diverse området. Avhengig av foreldre, frivillige, 

idrettslag til å følge med.  

Ungdommer på Grim har ikke noe her, de må til Tinnheia for å gå til «klubben».  
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Solholmen skole sliter med tagging. Er en del ungdommer som røyker Hasj utenfor 

skolen på kvelden.  

 

  

 Felles foreldremøte ang sosiale medier kan vente til etter jul.  

 KOMFUG- Foreldrenettverk. Oda Kleiven er kontaktperson, hun kan komme og 

informere oss på neste FAU-møte. Hege avtaler med Oda.  

 

6. TV-aksjonen, evaluere og oppdatere i ditt trinns mappe 

Sara har skrevet en evaluering på det og oppdatert i mappe/perm.  

 

7. Eventuelt 

Ønske om lenger tid til spising fra 7.Klasse  

Kan være litt mye sosialt pr klasse. Spesielt for de minste trinna.  

7.Trinn Hvor mye fikk de i fjor på juleball? Pr.elev.  

Pengene til FAU kommer fra 17.mai 

Elever/elevrådet må søke om midler fra FAU til diverse (?)  

Hege og Cato skal på SU  

Trafikksikkerhetsuke: hva tid er den? Bør komme inn snarest. Skummelt nå i mørket.  

Hege lager forslag til foreldredugnad.  

 

Neste FAU-møte blir: Tirsdag 7.Februar klokken 18:00-19:30 

 


