ÅRSRAPPORT FAU SKOLEÅRET 2016/2017
FAU styret har bestått av representanter fra:
1a Kjetil Hågenvik,
2a Lene Birkeland,
3a Karianne Espedal,
4b Brynjar Selsvold,
5a Amada Bracho,
5b Randi Lofthus,
6b, Birgitte Remstad
7b Morten Karlsson

Vara: Birgitte Pedersen
Vara: Camilla Vågen Dibley
Vara: Iselin Rasmussen Steinstø
Vara: Camilla Wille
Vara: Veronica Odland
Vara: Kenneth Bjordal
Vara: Kari Tveit
Vara: Jørund Fonneland

FAU Styremøter
Det er avholdt to fellesmøter i FAU, 16. november 2016 og 15. april 2017.
Styret har avholdt sju styremøter, 05. oktober, 02. november, 07. desember, 11. januar, 08.
februar, 15. mars og 10. mai.
Aktiviteter gjennomført i regi av FAU
 Temakveld med tema Samspill mellom barn og foreldre/voksne. Temakveld ble
arrangert 5. april, i gymsal med foredragsholder Henning Årekol. Alle foreldre samt
lærere ble invitert. Det var dessverre labert oppmøte.
 Gjenbruksdag ble planlagt med en ny vri i år, på grusbanen lørdag 6. mai. Carboot
Sale/ baklukesalg. Dessverre liten interesse, og FAU styret så det nødvendig å avlyse.
 17. mai arrangement i samarbeid med skolekorpset. Egen 17. mai komité stod for
planlegging av arrangementet i samarbeid med skolekorpset. Gjennomføring gikk bra,
flott vær satt også sitt preg på arrangementet.
 Besøksdag for neste års 1. klassinger. FAU er ansvarlig for utdeling av is, frukt og
kaffe.
 Bærbusk planting. På oppfordring frå elevråd, har FAU kjøpt inn bærbusker. FAU har
også vert med på grave arbeider i forbindelse med plantingen.
 Verdens dag/ Morsmåls dag. Forslag frå FAU styremedlem om sette fokus på kulturelt
mangfold. Målsettingen med undervisningsopplegget var kunnskap om, samt skape
forståelse og respekt for mangfoldet i elevflokkene, ta utgangspunktet i elevers ulike
kulturelle bakgrunn. Rektor ønsket initiativet velkommen som en del av undervisninga.
De ulike trinnene hadde ulik innfallsvinkel til temaet som ble gjennomført i vårhalvåret.
Eksempler fra oppleggene er selvlagede bøker om ulike land, Internasjonal bokkafé,
Mexicansk dag med buffet og god informasjon om landets tradisjoner, reiselivsmesse
og mye mer. Svært gode tilbakemeldinger på at dette hadde vert både lærerikt og
kjekt.
 Trafikkutvalg, Nytt utvalg bestående av Ove Hausvik, Kenneth Bjordal, Svein-Terje
Warvik, Thomas Tvedt, Merete Lilleskog, Bjarte Børtveit og Kjetil Hågenvik. Utvalget
har gjennomført 4 møter, samt et kommende møte 22. juni. Utvalget har lagt
arbeidsplan med prioriteringer, utvalget arbeider med dialog mot kommune, Trygg
trafikk og prosjektet Sykkelbyen Haugesund-Karmøy.

Saker i FAU- styremøter
 Standard møtesaker er gjennomgang av forrige møtereferat, økonomi, informasjon frå
SU, KFU,
 Skolegudstjeneste. Det ble levert inn 2 saker til FAU vedr. Skolegudstjeneste. Stort
engasjement rundt disse sakene.
 Sykkelstativ. Det er forsøkt å få Haugesund Kommune til og hjelpe med tilrettelegging
før montasje av sykkelstativ, saken blir drenert av Haugesund Kommune, og FAU er
status Q i forhold til starten på året.
Økonomi/regnskap

Beholdning i august 2016
Renter 2016
Støtte til 5 klasse arrangement
Internasjonal Bokkafé
Temakveld, Aarekoll
17. Mai
Innkjøp bærbusker
Støtte 7 kl avslutningstur
Beholdning juni 2017

Inn
Ut
217.573,62
1.197,00
600.00
10.000,00
Resultat ikke mottatt

????
1.900,00
3.000,00

1500,- pr klasse
203.270.62

FAU er representert i SU og KFU
SU
FAU har to representanter med i samarbeidsutvalget ved Solvang skole. SU består av
politiker rep., representanter fra skolens ansatte, elevråd rep og FAU rep.
Det har vært 4 møter inneværende skoleår, og blant sakene som er diskutert og tatt opp er
Skolebruksplan 2015-2020, Økonomi, Ressursmodell, Realfagstrategi, Resultatmålsettinger,
Retningslinjer ved skolegudstjenester, Den naturlige skolesekken, Barnas bystyre.

KFU
Solvang skole har hatt med 2 personer i KFU. Amada Brachoq som representant og Brynjar
Selsvold som vara.
KFU har hatt møter ca. en gang I måneden. Disse møtene har blitt avholdt på de forskjellige
skolene. KFU er en høringsinstans for kommunen har de levert flere høringsuttalelser.
Årsmøte for KFU skal avholdes på Rådhuset 12. juni.

Brynjar Selsvold
Leder FAU

