
Referat FAU-møte torsdag 22. april 2021 

Representanter fra alle trinn deltok på Teams. Hilde representerte skolen fra 17:30.  

Tidspunktet for møtet ble diskutert. Flere syntes det var ugunstig med møte kl. 17. Det var 

ønskelig med digitale møter fra kl. 20:00. 

 

1. Fremgang i pågående saker: 

a: Sosiale medier. KOMFUG vil at alle skoler i hele kommunen skal få tilgang til 

foredraget til Jesse Ohene om sosiale medier. De vil lage en digital presentasjon. 

 

b: 17. mai vil også i år bli annerledes. Det vil ikke bli en felles feiring på Solholmen 

skole 17. mai. Derfor vil skolen i år lage en felles feiring for hele skolen 12. mai. 

Elevene vil da bli inndelt i kohorter. Temaet for dagen tar utgangspunkt i sangen «Til 

Dovre faller» fra NRK Super.  1.-4. trinn vil samarbeide og 5.-7. samarbeider. Fokuset 

vil være å lære elevene hvorfor vi feirer 17. mai, og hvordan dagen har vært markert 

opp gjennom årene. Det vil bli leker og fest hele skoledagen. 

 

- Det vil ikke bli felles skoletog 12. mai rundt på Grim pga. smittevern. 

 

- Det har vært søkt midler av kommunen til en felles markering av 17. mai på 

skolen. Skolen fikk et tilskudd på 7000 kr til dette. Pengene blir brukt til å lage fest 

for elevene på skolen 12. mai. I den forbindelse blir FAU spurt av ledelsen ved 

skolen om å hjelpe til med bevertning. Fiskedam ble også nevnt. 5. trinn tar saken 

videre i egen klasse, hvor de diskuterer hvordan det vil kunne la seg gjøre i disse 

koronatider.  

 

- 5. trinn har vært i kontakt med Lotteritilsynet i forbindelse til gjennomføring av 

loddsalg i forbindelse med 17. mai. De fikk beskjed om at loddsalget ikke var 

lovlig når inntektene ikke skulle dekke årets 17. mai feiring. Pengene fra 

loddsalget kunne ikke settes inn på en konto og spares til andre formål. Det ble 

foreslått at man kan bruke inntektene til å kjøpe inn noe vi kan bruke til fremtidige 

17. mai feiringer. Ting som ble nevnt var Slush-maskin og pølsekoker.  

 

- 5. trinn har samlet inn premier til årets 17. mai fra ulike lokale aktører som Meny, 

Sykkelbutikken på Grim og Berges bokhandel. Det ble diskutert hvordan man 

eventuelt kan bruke disse premiene.  

 

- Skolen vil ha en intern tegnekonkurranse i forbindelse med 17. mai. Det ble 

diskutert om det var greit å kåre vinnere i en slik konkurranse. Har også vært 

diskutert tidligere om det er greit å sammenligne og premiere tegninger på skolen 

og SFO. Noen argumenterer med at vi ikke må bli så redd for å bruke 

konkurranser som en motivasjon for elevene, og det blir også nevnt at det kan være 

fint å se at andre vinner og glede seg på andres vegne. 

 

 

c: Urbant landskap: Skolen har fått innvilget søknaden om midler til urbant 

landskap. Pengene er ventet inn på konto i slutten av april.  

 



2. 7. trinn: skoleball og klassetur: Skoleballet er ikke avlyst, men det kan bli vanskelig 

å gjennomføre. FAU stemte for at pengene fra skoleballet vil bli overført til klassetur 

hvis ballet blir avlyst pga. korona. 

 

 

3. Skolebilder: FAU går for klassebilder hvert år, og portrettbilder på 1. og 7. trinn. 

Hilde bestiller skolefoto hos foto Norden, hvor alle elevene får gratis skolekatalog. 

 

 

4. Dugnad: Skolen har kommet med en liste til FAU med oppgaver de ønsker hjelp til. 

FAU- lederen har utarbeidet en arbeidsplan med syv ulike arbeidsoppgaver. Listen kan 

brukes til å fordele oppgavene på de syv trinnene på skolen. Representantene i FAU 

tar med oppgavene til trinnet og har ansvaret for å få 5-7 foreldre til å bidra på 

dugnaden.  

Det ble diskutert om det er FAU sin oppgave å finansiere en dugnad. Er det praksis i 

kommunen ellers? Smittevern var også et tema, og vil bli tatt til etterretning. FAU-

leder ser mer på dette.  

Oppgavene vi skal bidra med vil være mye maling av både asfalt, betong, gjerde og 

benker. Skolen vil gjøre forarbeidet til malejobbene. 

 

-Flugger maling har bidratt med gratis maling. FAU kjøper inn diverse utstyr til 

gjennomføringen av dugnaden. Pengene blir tatt fra overskuddet på FAU-kontoen. 

 

-Dato for dugnaden er ikke satt. Vil bli gjennomført når det er varmere i været. 

 

 

5. FAU og økonomi: 17. mai kan ikke være eneste inntektskilde til FAU. Vi trenger tips 

til flere inntektskilder. Frem til 2020 holdt inntektene fra 17. mai og tilskuddet fra 

kommunen såvidt til utgiftene tilknyttet FAU (i hovedsak tur på 6. trinn og skoleball 

på 7. trinn). Akkurat nå ligger kontoen på noen og sytti tusen kroner, tilsvarende to års 

turer og ball. Turer og ball er utsatt og skal forhåpentligvis gjennomføres for trinnene 

det gjelder. Uten inntekt to år på rad vil FAUs økonomi bli kraftig redusert. 

i tillegg har FAU innvilget at elever som skal på skoleball får 200 per elev, en dobling 

fra tidligere 100 kroner. FAU bør initiere en tilleggsinntekt for å opprettholde turer og 

ball, og også andre småutgifter til blant annet dugnader. 

-Solholmenløpet ble nevnt som en mulig inntektskilde. Ved å utvide Solholmenløpet 

til en sommerfest hvor man kan ha innbringene aktiviteter som loddsalg og kakesalg. 

 

6. Eventuelt 

- Språkbruk: 5. trinn tar opp språkbruk blant ungdom. De har vært i kontakt med 

skolen som sier at klassene har temaet på timeplanen. Snart vil de også ha en 

temauke for hele skolen om respekt. FAU mener dette må være et samarbeid 

mellom hjem og skole, ikke en FAU-sak. 

- Overføring av informasjon mellom lærere ved lærerbytte. Det er en sårbar 

situasjon når faglærere byttes ut. FAU lurer på hva rutinen er når dette skjer. Hilde 

svarer at det er flott at dette blir tatt opp, og at det ligger rutiner inne for 

overføringsmøter mellom lærerne. Hun oppfordrer foreldre til å ta kontakt med 
skolen hvis det er noe man opplever som vanskelig i overgangssituasjoner.  

 

Referent: Evelin Goris fjerdeklasserepresentant 


