
Referatnotater fra FAUs møte 15. oktober 

Med tilleggsinformasjon fra møte med skoleledelsen 19.10 

Alle trinn var representert på møtet 

1. Introduksjon av medlemmer og struktur i FAU 

- Dokumenter for FAU legges på Google disc, og alle referater og relevant informasjon for alle 

foreldre på skolen skal legges ut på skolens hjemmeside under fanen FAU. Det er viktig at så 

mange som mulig abonnerer på FAU for å kunne holde seg oppdatert. 

- Innkalling til møter skal foreligge senest en uke før møtene, og saker kan tas opp med 

foreldrekontakter på trinnene eller ledelsen i FAU enten direkte eller via e-post. Sakene må 

være inne senest to dager før innkallingen, altså senest ni dager før møtet. 

- FAU skal ha en sekretær som skriver referat fra møtet, og på neste møte i november skal 

dette utføres av en foreldrekontakt på 1. trinn, neste møte etter det på 2. trinn osv. 

 

2. Natteravner fra 7. trinn 

- 7. trinn har hvert år bidratt til Natteravnene sammen med foreldre fra andre skoler i 

Kristiansand. Ansvaret deles mellom skolene. 

- Det er uroligheter på Grim, og 7. trinn vil sammen med FAU og så mange som mulig sette i 

gang noe her på Grim, potensielt i samsvar med Natteravnene. 7. trinn vil gjerne gå på Grim 

for at de unge skal se kjente voksne når de er ute. FAU skal ta kontakt med Natteravnene for 

å høre hva som kan gjøres. Skolen er også positiv til lokalt initiativ. 

- Fritidstilbudet på Krossen er ikke bra nok – treffer ikke de eldre ungdommene, men kanskje 

6. trinn. For langt for mange å komme seg opp dit. 

- Er Samsen åpen nok for ungdom som trenger et oppholdssted? Grupper faller utenfor når de 

ikke vil delta på time, være med i idrettslag eller i kirka. 

- Ungdomsgrupper er en fortsyrrelse på Idda både for barn som kommer ut og inn, og for 

timene. 

- FAU oppfordrer voksne som er ute og går om å ta seg en tur innom skoleområdet og Idda for 

å vise ungdommen at de er der. 

- FAU mener at korona har hatt en påvirkning på dette, både at ungdommen samles på en 

annen måte, hvilke tilbud som finnes og at ungdom har falt utenfor. 

 

3. Skoleaksjonen 2020 

- Lærerne på skolen arrangerer skoleaksjonen i samarbeid med foreldrekontakter og sender ut 

informasjon til foreldrene om dette. Innsamlingen i år går til arbeid med plast i havet, WWF. 

 

4. Trygg sykkel-/gangvei til nærskolene i området 

- Arbeid på Setesdalsveien/Grimsvollen/Ravnedalsveien som har pågått over lang tid. 

- Sykler, spaserende og arbeidende om hverandre. Hele området føles utrygt for barn, og 

fortauet blir ikke delt mellom syklende i rask fart og spaserende. 

- Når er arbeidet ferdig? Ikke god nok informasjon til nabolag eller skole om dette. Det burde 

være et skilt i krysset der det informeres om at det er skolevei og en person som kan stoppe 

biler og sykler i overgangen. Skal det foregå annet arbeid i området fremover? 

- Ledelsen i FAU skal forfatte et innlegg til kommunen om hva foreldre har opplevd og kreve, 

sammen med skolen, at skolen blir kontaktet ved veiarbeid på skoleveiene. 



 

5. Kommunikasjon FAU, skole, SFO og viktigheten av den 

- FAU-siden på skolens hjemmeside har ikke vært brukt de siste årene. Den skal nå opp og stå 

igjen med viktig informasjon til skolens foreldre om det som skjer. Det er viktig å abonnere. 

- Det er viktig for FAU å synliggjøre at vi jobber med saker som er viktige for barna, skolen og 

nærområdet, som Natteravner og trafikk. Vi bør derfor stadig oppdatere siden med nyheter 

og kort oppsummerte punkter, slik at FAU når ut til flere. 

- SFO: Enkelte foreldre opplever å ikke få informasjon når det oppstår triste hendelser mellom 

barn, som erting, mobbing, rømningsforsøk osv. Det burde være enklere for både SFO, 

foreldre og kontaktlærere å si fra om slike hendelser. FAU mener at alle har å tjene på at 

informasjon om uheldige hendelser som angår eget barn blir tilgjengelig for partene, 

ettersom ikke alle barn deler informasjon selv. Skolen er helt enig med dette og skal sende 

SMS, mail eller ringe hvis det skjer noe. Skolen oppfordrer også foreldre til å kontakte 

skole/SFO hvis de hører eller vet om at det skjer erting eller mobbing. 

 

6. Utskifting av lærere før fullført 4. trinn 

- Hva er skolens praksis på dette? 

- Det er ønskelig å beholde lærere så lenge som mulig, selv om foreldre selvsagt har forståelse 

for at det kan oppstå forhold som gjør at dette ikke er mulig, som f.eks etterutdanning og 

permisjon. 

- De siste to årene har det vært utskiftning for de som skal opp i 3. trinn. Nå i år kom skiftet 

veldig plutselig uten at foreldrene fikk vite det før barna. FAU vil at foreldrene skal 

informeres om lærerbytte i et informasjonsskriv før barna får vite noe, slik at de er forberedt. 

- FAU ønsker også en så stor grad av kontinuitet når det gjelder lærere som mulig. 

- Solholmen skole har som mål at det er to faste kontaktlærere de første årene, at en lærer 

byttes ut når elevene starter på 4. trinn, og en når de starter 5. trinn. Skolen er også enig i at 

foreldre trenger å vite at lærer skiftes ut før barna. 

 

7. Holdninger og helse, med utgangspunkt i 4. trinn 

- Kontroll hos helsesøster i vår har utløst et stort fokus på vekt og mat for mange av elevene. 

Foreldrene vil gjerne ha tilleggsinformasjon om hva helsekontrollen innebærer, ikke bare 

skrivet fra kommunen. 

- Det har vært flere dårlige opplevelser på siste kontroll av barn på 3. og 1. trinn (de som nå 

går i 4. og 2. trinn). Foreldre er i noen tilfeller ringt opp i etterkant for å bli fortalt om at barn 

som er helt normale er overvektige, noen fortalt i person.  

- FAU mener etter samtale med flere foreldre at det er for stort fokus på måling og vekting på 

kontrollene, og at barna ikke må trenge å ha fokus på vekt i den alderen. Skolen skal ta dette 

opp med helsesøster. 

- Flere foreldre vil også vite hva faget helse innebærer og om det informeres om mangfoldet i 

Norge, LHBT+ osv. Viktig å få inn mangfoldet tidlig. 

- Viktig at barna ikke har mer i sekken enn nødvendig på grunn av vekten.  

 

8. Klassestørrelser 

- Tilbakemeldinger om positiv effekt av kohorter. Det var mindre støy og mer læring. 



- Kan kohort-modellen brukes mer på skolen? Skolen forteller at det etter nedstengingen er 

brukt mindre grupper i flere anledninger og at dette skal tas videre til lærerne. 

- Bør skolen være strengere i forhold til inntak, og bør foreldre i området informeres om at de 

enten kommer inn på Krossen eller Solholmen? Tidligere har det vært en selvfølge for mange 

at de kommer inn på Solholmen, og dette skaper mer press på skolen. 

- Bursdager i klassene er utfordrende siden klassene er så store. FAU mener at selv om 

modeller med alle guttene/jentene ikke er perfekt, er det den beste løsningen for at alle blir 

inkludert. FAU oppgfordrer foreldre til å arrangere flere sammen, hele klassen med flere 

bursdagsbarn, ha festen på skolen ved plassmangel. 

 

9. Halloween 

- FAU oppfordrer alle til å følge retningslinjene fra FHI. Lapp kommer på nett og i skolesekken. 

 

10. Eventuelt 

- Det er flere trinn som gjerne vil ha reparert eller få nye basketballkurver. Dette vil forbedre 

uteområdet og være en hyggelig ting for spesielt elevene på mellomtrinnet. Skolen skal ta 

dette videre og sjekke om dette kan raskt ordnes. 

 

- Kunst og håndverksfaget er et viktig område i undervisningen og gir elevene en arena til 

mestring. Faget har på noen trinn havnet langt ned på prioriteringslisten, og FAU vil at dette 

faget skal prioriteres mer. Muligheter kan være å bruke nettressurser for lærere eller ha 

kunst og håndverk i lekser hjemme. 

 

- Bruk av sosiale medier og foredraget til Jesse Ohene. FAU er veldig glade for at flere trinn har 

fått deltatt på foredraget om barn og sosiale medier, og vil gjerne at hele skolen skal kunne 

få det med seg. Dette må prioriteres, og FAU håper å få til et møte eller nettmøte hvor alle 

foreldre kan delta. FAU håper også at foredraget kan gjennomføres for 1. trinn hvert år, 

ettersom dette er utrolig viktig tema. 

 

Se også referat fra møte med rektor 

Neste møte blir i slutten av november. 

Forfatter: Ingfrid Knudegaard 


