ÅRSRAPPORT FAU SKOLEÅRET 2016/2017
FAU styret har bestått av representanter fra:
1a Tone Åsheim
2b Kristin Bøe
3a Kjetil Hågenvik
4b Hilde Østrem
5b Brynjar Selsvold
6a Karianne Espedal
7a Lene Birkeland

Vara: Kjersti Iversen
Vara: Birgitte Espedal
Vara: Elin Hervik Bjelland
Vara: Iselin R. Steinstø
Vara: Siri M. Kvamme
Vara: Kenneth Bjordal
Vara: Katrine Holgersen Warvik

FAU styremøter
Det er avholdt tre fellesmøter i FAU, 21. september 2017, 15. november
2017 og 11. april 2018.
Styret har avholdt syv styremøter, 19. oktober, 06. desember, 17. januar,
28. februar, 07. mars, 02. Mai og 23.mai.
Aktiviteter gjennomført i regi av FAU
- Temakveld med psykologspesialist Ester Espeset fra Barne og
Ungdomspsykiatri Haugesund ble gjennomført i skolens gymsal 28.
februar 2018. Temaet var “Kva gir barnet eit godt kroppsbilde” Kropp og sjølbilde hos barn og unge. Alle foreldre og lærere ble
invitert. Oppmøte var bedre enn de siste årene men likevel plass til
mange flere.
- Diskokveld i gymsalen ble gjennomført 21.februar i regi av 7.klasse i
år. Opprinnelig var det 5.klasse som fikk forespørselen men de takket
nei. 6.klasse ble også forespurt men de sa også nei. Det ble en
innbringende kveld for arrangøren.
- Gjenbruksdag ble dette året avlyst pga dårlig oppslutning forrige år.

- 17.mai arrangement i samarbeid med skolekorpset. Egen 17.mai
komitee planla arrangementet sammen med 17.mai komiteen fra
korpset. Det ble solrik dag på skolen og mange fremmøtte til tross for
at det var pinsehelg. Vi har har startet en evaluering av samarbeidet
med korpset for å se om vi skal fortsette med samarbeidet på samme
måte eller om arrangementet skal deles på annen måte. Det skal tas
ned tidlig høsten 2018 sammen med korpset.
- Besøksdag for neste års 1.klassinger. FAU er ansvarlig for utdeling
av is, frukt og kaffe.

Saker i FAU-styremøter
- Standard møtesaker er gjennomgang av forrige møtereferat,
økonomi, informasjon fra SU, KFU og Trafikkutvalget.
- Høringsuttalelse ang ny skolestruktur i Haugesund kommune. FAU
har gitt et skriftlig høringssvar. Vi uttalte oss om opprettholdelse av
leirskoleopplegget, ungdomsskole med maks 5-600 elever,
skolegrensene, elevtallsutvikling og romkapasitet, opprettholdelse av
de små skolene med bakgrunn i nærskoleprinsippet, mottaksskolen
bør ligge som en del av en barneskole, skolehelsetjenesten og ønske
om at kommunen ser på en flerbrukshall på halve grusbanen på
skolen.
- Ballbinge: Ballbingen er 10 år i 2018 og det kan nå søkes om nye
midler til oppgradering. Har vært flere forsøk på kontakt med
kommunen ved Haugen uten at vi har fått til et samarbeid. Arbeidet
fortsetter.
- Sykkelstativ: Her har Sykkelbyen Haugesund overtatt prosessen med
nytt sykkelstativ. Alle skoler skal få dekket nytt sykkelstativ men det
er usikkert når det skjer.

Økonomi/regnskap
Opprettelse av forening i Brønnøysundregisteret - opprettelse av konto i
Haugesund Sparebank med Vipps
Ved oppstart av nytt skoleår var det forsinkelser med overføringen av
pengene til FAU fra tidligere økonomiansvarlig men pengene står nå på
FAU sin konto.

Inn
Beholdning i
august 2017

230.000,00

Temakveld,
Espeseth

3.500,00

17.mai
Støtte 7 kl.
avslutningstur
Beholdning mai
2018

Ut

16.822,44
50,- per elev

3.000,00
240.322,44

FAU er representert i SU og KFU
SU
FAU har to representanter med i samarbeidsutvalget ved Solvang skole.
SU består av Egil Sunde som representant fra politikken, rektor Ingunn
Færaas, representanter fra de ansatte er Børge Børgesen, Sølvi Bjørnevik
og Eli Emilie Heimark, elevrådsrepresentanter og leder Karianne Espedal +
nestleder Kristin Bøe i FAU.
SU har hatt 4 møter i løpet av skoleåret. Saker som er tatt opp og diskutert
er Skoleruta 2018-19, Økonomi, Lærernormen, Digitale enheter til elevene,
Skolestrukturen.
KFU
Solvang skole har hatt med to person i KFU. Lene Birkeland som
representant og Brynjar Selsvold som vara.
KFU har hatt møter ca en gang i måneden og disse møtene har blir avholdt
på de forskjellige skolene. KFU er høringsinstans for kommunen og de har
levert flere høringsuttalelser.
Årsmøte for KFU skal avholdes på Rådhuset 11.juni 2018.

Karianne Espedal
Leder FAU

