
FAU møte - Solås skole
Dato og
tidspunkt

09.03.21
19.30-21.00

Deltakere Kirsti Sævik (rektor)
Anette Salte (1. trinn)
Mona Rabben (2. trinn)
Iselin P Mathisen Helland (3. trinn)
Marita Tøsdal (4. trinn)
Ingrid Mabda Falnes (5. trinn)
Ørjan Engstrøm (6. trinn)
Arvid Aarsland (7. trinn)

Frafall: Marita
Sted meet.google.com/ino-ijas-gfe
Sak
1. Innsamling Babadag

Rektor og ansatte på Solås skole ønsker å fortsette med
innsamlingen til dagsenteret i Babadag. Nå begynner lærere og
elever å få bedre kjennskap og nærere relasjon til dagsenteret.
FAU ønsker også å fortsette innsamling til dagsenteret.

Rektor

2. Referat etter KFU møte 24.feb
- Av og til kommune
- Rullering av friminutt soner
- Elevundersøkelsen i kommunen, ikke gode nok resultater.

Hvordan få ned mobbetallet?

Mona

3. Tilbakemelding etter elevundersøkelse og
foreldreundersøkelse

Jevnt over gode resultater på elevundersøkelsen. Høy trivsel hos
elevene. Elevene opplever støtte og respekt fra lærerne sine.
Scorer litt mindre bra på motivasjon i flere fag og at de kan jobbe
med å trygge miljøet i klasserommet. Dette er en jobb lærerne på
de aktuelle trinnene er i gang med.

Foreldreundersøkelsen fikk kun ca 250 svar, pga tekniske
problemer. Undersøkelsen vil bli tatt på ny våren 2021 i håp om
en større svarprosent.

6.trinn og 7.trinns evaluering med mål

Rektor

4. Regnskap - årsrapport
Økonomien er ikke veldig bra.
Vi har en del utgifter som kanskje må tas opp til vurdering hvis
vi går inn i andre året uten inntekter. FAU avventer og ser an
hvordan avviklingen av 17.mai 2021 blir. Hvis det ikke blir
tilnærmet normal 17.mai feiring må vi kanskje få inntekter på

FAU/Iselin



andre måter.
5. Et levende utemiljø

Kommunestyret har vedtatt at det skal settes av 2 millioner hvert år i
perioden 2021 – 2024. Ved å søke om eksterne midler og i et tett
samarbeid med foreldre kan vi få til store endringer av uteområdene. Vi
må lage en 4-årig plan som viser hvordan vi prioriterer og tenker med
hensyn til disse midlene. For at vi skal få laget et plan, ønsker vi
innspill fra alle barnehager og skoler på prinsipper og prioriteringer. Gi
innspill innen 15.mars 2021

Rektor

6. Dugnad
Organisere dugnad med kohorter. Mandag 26.april. Mer
informasjon kommer.

Drenering ved ballbinge - 8 stk (Ørjan)
Trearbeid på ballbinge - 2 stk (Arvid)
Fjerne trær i akebakken - 2-3 stk (Mona)

FAU/Arvid

7. Diverse informasjonssaker:

Bruk av schoollink:
Bevisstgjøring og tydeliggjøre bruk mellom skole og hjem.
Skolen vil ha en prosess på dette sammen med foreldre på
foreldremøtene. Må kanskje vente med dette til foreldremøtene
høsten 2021 pga covid-19

Nyansatte fra høsten 2021
Simon Brunel og May Brit Søyland

Trafikkvakter
Vi har kortet ned på perioden elevene står trafikkvakter for å få
nok elever til å stå trafikkvakt. Periode september til vinterferien
deles i to eller tre bolker.
Vi står ikke ved krysset v/midlertidig skolevei grunnet
tilbakemeldinger om få elever som krysser i tidsrommet 8-8.20

Trafikkvakter er avviklet på alle områder etter vinterferien.
Hva gjør vi til neste år? Saken tas opp igjen før sommeren 2021.

Valg av nye FAU representanter:
Det skal velges ny representant på neste års 2.trinn, 4.trinn og
6.trinn.
Nåværende FAU representant for 1, 3 og 5.trinn sin oppgave å få
på plass ny representant innen sommerferien. Når ny representant
er på plass sendes kontaktinformasjon til Mona og/eller Kirsti.

Skolefotografering (skolekatalog)
Det ble avgjort på møte i fjor at man skulle få mulighet for
skolekatalog. Hvordan ligger den prosessen an? Bør være på
plass til skoleåret 21/22.



8. Snopedag
Vil gjerne unngå samme styret som det ble på 1.trinn før jul blant
de foresatte. FAU var enstemmig enig i at snopedagen skal få
være i fred. Virket ikke som alle lærerne slo seg helt til ro med
dette.
Rektor er tydelig på at det skal gjøres likt på alle trinn på skolen.
Foreløpig beholdes snopedagen slik som den har vært. Skolen vil
se på eventuelle endringer når korona situasjonen er over.

FAU


