
FAU møte - Solås skole
Dato og
tidspunkt

13.04.21
19.30-21.00
https://meet.google.com/vbq-iroy-mcu

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:
Sted
Sak
1. 17.mai

Ser ikke så lyst ut… Vi avventer litt til. 17.mai komiteen er klar
for å hive seg rundt hvis det blir åpnet for 17.mai feiring.

På andre skoler har FAU utfordret trinnene på skolen til å lage en
17.mai feiring på skolen, i skoletiden. Er det noe som kunne vært
mulig også på Solås? Kirsti tar dette videre med lærerne på
skolen.

Opprette en vipps/spleis hvor foreldre kan kjøpe en digital is og
kaffe for å få inn litt penger til FAU?
FAU forfatter en informasjonstekst som vi har liggende klar hvis
det blir alternativ 17.mai feiring. Tas opp på neste møte 3.mai.

FAU/Mona

2. Dugnad (orientering)
Drenering ved ballbinge - 8 stk (Ørjan) Kirsti tar et bilde av
ballbingen med sirkel rundt der vannet samler seg når det regner.
Trearbeid på ballbinge - 2 stk (Arvid)
Fjerne trær i akebakken - 2-3 stk (Mona)

Arvid

3. SFO
Tilbudet i feriene er dyrt.
Konkurranse fra andre (ffo, etter skole turn o.l). Hvordan gjøre
tilbudet til Solås sfo mer attraktivt?
Dette mener Solås skole om sitt SFO tilbud.
Åpne for gode og konkrete tips fra FAU

Film/tv som en del av tilbudet på sfo/skolen, sak som ble tatt opp
i høst. Hvordan er status her?

Personalet på Solås har hatt en god prosess rundt dette med
skjermbruk i spisingen. Noen trinn bruker skjerm hver dag, og
andre har fått til å redusere litt på skjerm og erstattet det med

Anette



andre fellesaktiviteter. Det varierer fra klasse til klasse/trinn for
trinn. Elevforutsetninger

De pedagogiske begrunnelsene for skjermbruk er:
● Pedagogiske filmer blir vist som f.eks Supernytt, lik meg,

Ugler i mosen, Tors garasje o.l.
● Matro jmf Steffen Handal: Det viktigste er at lærerne

lager ro i spisesituasjonen, at elevene får i seg mat og de
får en opplevelse av fellesskap

● Fellesopplevelser
● Matro
● Den voksne er frigjort til å hjelpe elever med matpakker,

små oppfølgingssamtaler med elever o.l.

SFO bruker skjerm i spisepausen to ganger i uken fast, hver
tirsdag og fredag.

4. Diverse
Timeplan og dagsrytme for skoleåret 21/22, se dokument lagt i
delte disker

Foreldreundersøkelsen blir gjennomført på ny. Svarfrist 15.mai.
Alle skolene i kommunen skal gjennomføre den denne våren.
Spørsmålene ligger i delte disker. Innspill?

Orientering:
Søker etter to miljøarbeiderstillinger. Fast og vikariat.

Kirsti


