
Referat fra FAU-møte på Teams 26.01.2021 

Til stede: representanter fra alle trinn med unntak av av 5. trinn fra kl. 17, i tillegg til Geir og Hilde 

som representanter fra skoleledelsen fra kl. 18. 

Møtet avholdes digitalt etter kommunens retningslinjer. Flere i FAU vil fortsette å ha møter digitalt, 

noen vil møte i person. Hvis mulig, skal begge deler kunne gjennomføres samtidig. Hvis korona ikke 

tillater fysisk oppmøte, er møter på Teams best for å kunne gjennomføre møter i FAU. 

1. Fremgang i saker siden forrige møte. 
- Rumlefelt ved Idda: FAU har vært i kontakt med veisjefen i kommunen om å sette opp 

fartshinder/ruglefelt i skoleveien Idda/Solholmen bak Møllestua barnehage. Vi har nå fått 

foreløpig svar. Veisjefen holder saken åpen og skal vurdere hvilke muligheter som finnes for 

fartshindre når våren kommer. Rumlefelt er absolutt en mulighet og kommunen har 

forståelse for at FAU vil redusere farten på strekningen. 

- Skoleball: Skoleball for 7. trinn er ikke gjennomført på grunn av korona, men ballkomitéen 

arbeider med å få til et arrangement. Dette er viktig for trinnet. 

- Natteravner: FAU har fremmet å gå natteravn på Grim. Natteravnene i Kristiansand er satt 

på pause på grunn av korona, og det er ingen fremgang i saken. Arbeidet fortsetter når dette 

er mulig. Geir har vært i kontakt med Krossen skole. Skolene vil samarbeide om tiltak i 

området vårt og Geir har foreslått et møte med de to skolene i nærmeste fremtid. 

- Bruk av godteripremier og premiering på SFO: saken oppklart på forrige møte. Både SFO, 

skole og FAU er enige i at det ikke skal være konkurranser hvor det blir premiert med godteri 

eller hvor barnas tegninger skal rangeres og premieres. 

- FAU involvert i personvernsak ang filming på 2. trinn: innspilling av musikkvideo av foreldre 

på 2. trinn utløste spørsmål rundt personvern når det gjaldt filming, lagring og publisering av 

materialet. Både foreldre, skole og kommunens personvernombud ble involvert. 

Personvernforordningen tilsa at prosjektet ikke kunne gjennomføres slik det var, og heller 

ikke publiseres på Facebook, slik planen var. Læringskurven her var bratt for alle involverte 

og det ble begått feil på flere nivåer, men saken ble til slutt løst så godt som mulig. FAU 

oppfordrer til ikke å delta i eksterne prosjekter som kan føre til uteholdelse av barn som ikke 

skal være med på bilder/film på nett. 

 

2. Læreres og foreldres bruk av Facebook. 
- Hva står i samtykket foreldrene skriver under på om bruk av sosiale medier til å legge ut 

bilder av barna? Bør dette endres?: Signeres en gang i året av foreldrene, og det har så langt 

ikke stått noe om bruk av bilder/film i sosiale medier. Geir har informert om at det kommer 

et nytt og oppdatert digitalt samtykkeskjema veldig snart der sosiale medier er en del av 

skjemaet. FAU mener at dette er bra og håper at skjemaet er såpass oppdatert og detaljert at 

skjemaet ikke kan misforstås. Det er også bra at det skilles mellom deltakelse på religiøse 

tilstelninger i ett samtykke og publisering av bilde/film i et annet. 

- Har alle Facebook-gruppene tilknyttet klassetrinnene regler for hva som kan legges ut?: 

Alle trinnene har Facebook-grupper som er styrt av foreldre. Flere har standardiserte regler 

fra Facebook mens andre har ingen regler. I noen grupper publiseres det også bilder av barna 

av foreldre/foresatte/lærere, mens i andre grupper er det bare foreldre/foresatte som er 

medlemmer mens lærere bare bruker skolens nettside. FAU oppfordrer til å lage regler i alle 

grupper og ikke bryte personvernregler når det gjelder publisering av bilder/film. Det er også 



viktig å huske på at all viktig informasjon for skolen/trinnet skal ligge på skolens nettside eller 

deles direkte via e-post eller sms. Ikke alle er med på Facebook, og det skal heller ikke være 

et krav for å få med seg informasjon. 

 

3. Arbeid med foreldreavtale om barn og sosiale medier. 
- Se på referat fra elevrådet: Elevrådet har gjort en flott jobb med klassens time og en oversikt 

over hva trinnene mener om bruk av sosiale medier. Elevrådet er positiv til at foreldre blir 

enige om en ordning. 

- Se på hvordan andre skoler har gjort det: andre skoler i Norge har både veiledninger, 

nettvettsregler, avtaler og kontrakter med foreldre om bruk av sosiale medier. 

- Forsøke å sette sammen en mal: FAU diskuterte hvordan vi på best mulig måte kan 

informere foreldre om bruken av sosiale medier og få alle til å forsøke å overholde 

aldersgrensene. FAU mener at en avtale kan virke tvunget og mot sin hensikt og kommer til å 

formulere en oppfordring i stedet. Denne oppfordringen skal inneholde en 

informasjonspakke til foreldrene og et google skjema hvor foreldre kan signere digitalt på at 

de har fått med seg informasjonen. Dette arbeidet skal pågå frem mot neste møte 4. mars. 

- Solholmen skoles arbeid med barn og sosiale medier er ikke begrenset til skolen. KOMFUG vil 

nå også fokusere på temaet og diskutere seg frem til en løsning for alle skolene i kommunen, 

med innspill fra Solholmen. 

 

4. Eventuelt 
- Skolen informerte om samarbeidsprosjekt med UiA som skal involvere foreldre i en 

undersøkelse om leksefri skole. 

- Skolen informerte om koronatilfelle på skolen og at informasjon legges ut på nettsiden. FAU 

og skoleledelsen oppfordrer ALLE foreldre til å abonnere på både solholmen.no for å få med 

viktig informasjon om det som foregår på skolen. 

 

 


