
Referat fra FAU-møte torsdag 3. juni 

Møtet ble avholdt fra kl. 20 på Teams. Representanter fra alle trinn unntatt 5. og 6. trinn var til stede, 

i tillegg til Hilde fra skoleledelsen. 

 

1. Hva har FAU gjort i år? En oppsummering av sakene vi har hatt i år. Hvilke saker er avrundet 

og hvilke bør videreføres til neste års FAU? 

- Sosiale medier har tatt stor plass, og arbeidet videreføres på foreldremøter på hvert 

trinn fremover. Det er viktig at 1. trinn får foredraget til Jesse Ohene. 

- FAU gjorde et forsøk på å opprette Natteravner på Grim, men dette ble utsatt på grunn 

av korona. FAU oppfordrer neste års FAU til å gjøre et nytt forsøk da voksen 

tilstedeværelse på kveldstid er viktig. 

- FAU fikk ikke innvilget rumlefelt mellom Idda og Solholmen og oppfordrer alle om å ta 

hensyn til hverandre, uansett om de går, sykler eller sparkesykler. Det er mange farlige 

trafikale utfordringer på skoleveien til Solholmen, og neste års FAU bør ha lav terskel for 

å melde i fra til kommunen om farlige trafikale situasjoner. 

- 7. trinn har ikke fått avholdt tur eller ball, men skal avholde et arrangement før skoleslutt 

(pizza på plenen). 

- 17. mai-feiringen (12. mai) ble svært vellykket. Skolen klarte å holde smittevernsregler, 

og barna fikk både besøk av korps, lekte og spiste mye godt som kaker og is. 

- Forslag til nye inntektsmuligheter for FAU: tidligere er en kiosk/kafe på Solholmenløpet 

foreslått, men på møtet ble det også foreslått betalt grøtfest før jul, karneval og 

kinokveld for å supplere FAU-inntektene. 

 

2. Oppdatering om dugnad, planteprosjekt 

- Den lenge planlagte dugnaden ble hjulpet i gang av fagarbeidere fra SFO i streiken. FAU 

skal prøve å få gjennomført så mye som mulig av det planlagte dugnadsarbeidet i 

samarbeid med skolen. Dugnaden gjennomføres på en smittevernsforsvarlig måte. 

Dugnadsplanen omfatter gjerdet til sandbassenget, benkebord, maling på asfalt og 

betongrabatt. FAU oppfordrer neste års FAU og skolen om å gjennomføre en årlig 

dugnad i stedet for en stor dugnad med flere års mellomrom. 

- Planteprosjektet er i gang! Ingfrid og Sandra er i gang med planting av betongbed mot 

Idda og betongrabatt. Flere plantekasser, planter og jord kommer før skoleåret avslutter. 

 

3. FAU 2020-21, utfordringer og fremtidsutsikter. 

- Det har virkelig vært et annerledesord for FAU dette året. Det har stort sett vært digitale 

møter, og dette har vært utfordrende for diskusjonen. Møtene tar lang tid og 

medlemmene blir ikke så godt kjent. Møtene er mer saklige, og flere saker blir fulgt opp 

og gjennomført enn tidligere år. 

- Digitale møter kan være aktuelt fremover. Møtene mister noe av det sosiale, men det er 

praktisk med digitale møter. Solholmen har muligheten til å innfri ønsker om delt fysisk- 

og digitalt fremmøte. Fysiske møter kan kombineres med en skjerm for deltakere som er 

med digitalt. 

- Alle foreldre skal få tilgang til informasjon som beskriver FAU og hvorfor foreldre bør 

melde seg som foreldrekontakter. Ingen av deltakerne på møtet skal være med i neste 

års FAU. Det skal heller ikke avholdes foreldremøter før sommerferien. Representanter 

til FAU 2021/2022 blir dermed ikke valgt før foreldremøtet i august/september. FAU-



medlemmer skal velges på møter der alle foreldre har anledning til å delta, ikke via 

Facebook. Ikke alle foreldre har tilgang til Facebook, og skal heller ikke måtte være med 

der. 

 

4. Eventuelt 

- FAU oppfordrer skolen til å få tak i en digital plattform som kan brukes av alle foreldre, 

som ikke krever omdiskuterte sosiale medier som f.eks. Facebook. En nedlastbar app der 

alle foreldre kan holde seg oppdatert og kommunisere med skolen og andre foreldre, der 

lærere og SFO raskt kan komme i kontakt med foreldre. Det viktigste for FAU er 

kommunikasjonsdelen med meldinger, men det hadde også vært fordelaktig med sikker 

deling av bilder. Apper som «Spond» og «Hangout» ble nevnt som eksempler. 

Skoleledelsen påpeker at dette er kostbart, men at dette absolutt må undersøkes. 

- FAU insisterer på at klasselister MÅ ut tidlig i skoleåret. Vennegrupper er avhengig av 

dette. Uten slike lister kan barn fort bli utestengte fra sosiale sammenhenger. Alle 

foreldre må huske å svare på forespørselen om at klasselister gis ut i klassen.  

 

Dette er siste møte for årets FAU. FAU-leder Ingfrid Knudegaard og FAU-nestleder Sandra 

Norrbin takker både skole, foreldre og foreldrerepresentanter for året som har vært. Selv i en 

krevende situasjon har vi alle klart å arbeide for en bedre hverdag for barna på Solholmen. 

God sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Ingfrid Knudegaard 


