Referat Fellesmøte FAU Solvang Skole
Onsdag 14.11.18 klokka 1830
Personalrommet
FAU Styret
Liv Karin Madsen
Daniel V. Rolfsnes
Tone Åsheim
Birgitte Espedal
Lene Birkeland
Hilde Østrem
Brynjar Selsvold
Karianne Espedal

Vara: Camilla Vågen Dibley
Vara: Lena Therese Yrke
Vara: Bjarte Børtveit
Vara: Arild Bjordal
Vara: Kristin H. Bendiksen
Vara: Øystein Hovland
Vara: Randi Lofthus

Andre oppmøtte: Ingolf Voll 6a, Vibeke Widvey 4b, Kate Elin Østebøvik Haugen 2b, Ingebjørg
Davidsen 7a
Saksliste:
- Sak 15/2018-19 Gjennomgang av forrige møtereferat.
Referat godkjent
- Sak 16/2018-19 Økonomi
Ingen endring siden sist.
- Sak 17/2018-19 Info fra SU
Karianne refererer fra møtet 23.10. Referat fra SU møtet blir tilgjengelig på skolens
internettsider.
- Sak 18/2018-19 Info fra KFU
Lene refererer fra sist KFU møte. Hovedpunkter: - Foreldre som opplever utfordringer i
forhold til skoleskyss. – Mange ønsker endring i SFO modellen. – Frustrasjon rundt
Nybygg/ombygging Haraldsvang Ungdomsskole.
- Sak 19/2018-19 Ballbinge
NFF må lage tilstandsrapport, rekker ikke å søke om spillemidler inneværende år, men det
blir prioritert i 2019.
- Sak 20/2018-19 Trafikkutvalget – sykkelstativ
Trafikkutvalget har nylig gjennomført et møte, utvalgets representanter ønsker endring i
forhold til sammensetting, uten myndighet og klare arbeidsoppgaver er det vanskelig å
opprettholde motivasjon. Utvalget ber styret om å finne løysing.

Vedtak. Trafikkutvalget blir oppløst, utvalgets oppgaver blir flyttet til styret med eget punkt
om trafikk på sakslista.
Sykkelstativ. Kommunen er i gang med planering og klargjøring for stativ. Endelig er det
framgang.
- Sak 21/2018-19 Nedsette 17.mai-komite.
17. mai komité. Ingebjørg Davidsen 7a, Ingolf Voll 6a, Brynjar Selsvold 6b

- Sak 22/2018-19 Eventuelt
Rektor orienterer. Tøffe elever ved Haraldsvang skole har invitert politikere med seg på en
runde på skolen, vist fram hvor dårlig forfatning skolen er i. Politikere har fått noe å tenke på.
Generelt om budsjett og budsjettreguleringer inneværende år. Ser ut til at det blir
budsjettsprekk, Solvang skule går mot underskudd, rektor er tydelig på at dette skyldes
mangel på resurser. Det har bl.a ikke fulgt med tilstrekkelig midler i forhold til bemanning
vedr. ny bemanningsnorm. Uforutsette endring i elevtallet skaper utfordringer i forhold til
tildelte midler. Rektor er også tydelig på at lojaliteten ligg i forsvarlig skolegang, og dette blir
vanskelig når tildelte midler ikke strekker til.
SFO ser ut til å gå i underskudd, har vert nødvendig å styrke bemanning grunna elever med
behov for ekstra oppfølging. Det er dessverre slik at elever som får tildelt ekstra midler i
skoletida ikke får midler i SFO tida.
IKT. Det er mye nytt som skal på plass, har vert noen utfordringer. Nysatsing er godt mottatt
av lærerne, godt fokus blant lærere og elever, det er god giv og interesse for å bli betre.
Juni blir det 40 års markering for Solvang Skole, dette blir i Festiviteten, nærmere
informasjon kommer.
SFO, eventuell endring av modeller må eventuell til politisk behandling. Rektor har spilt inn til
kommunen om jobbe med alternative modeller, oppfordrer til å gjøre ordningen mer
fleksibel og attraktiv. KFU jobber også med saker i forhold til dette.
Innspill fra foreldre
Mange opplever halvfulle matbokser etter endt skolegang, skolen bør se på om det blir
prioritert nok tid til å spise. Saken spilles inn til SU.
Spørsmål om bibliotekar. Rektor orienterer. Skolen har lærer som har funksjonsstilling med
ansvar som bibliotekar, ikke en fullgod ordning, men et tilbud noen timer innimellom.

Informasjon fra FAU ved Haraldsvang ungdomsskole. Mange foreldre er frustrerte og sinte,
uklarheter og utsettelser i forhold til rehabilitering/nybygging av Haraldsvang ungdomsskole
er tragisk. Skolen har ikke vert godkjent siden 2010. Elevene får ikke det tilbudet de har rett
på. Onsdag 5 desember skal det fattes vedtak i bystyret. Blir det ytterligere drenering av
dette vil foreldregrupper ta saken videre som brudd på opplæringslovens §9A. Paragrafen
vert referert i sin helhet i slutten av referatet. Foreldre ved Solvang skole oppfordres til å
delta i eventuell markering i forkant av bystyremøtet 5. desember. Informasjon om
eventuelle foreldre initiert markering i forkant av bystyremøte vil bli sendt ut via FAU
representanter.
Spørsmål om kjøleskap for elevene. Det er kjøleskap for 1 klasse. For øvrig blir det
utfordringer i forhold til økonomi og ansvar hva gjelder reingjøring.
Skolegudstjenester. Forrige FAU møte refererte til endringer i Udir sin veileder vedr
skolegudstjenester. Denne er endret med på ny med virkning fra 14 nov:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-ogopplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/
Innspill fra forelder: Etterlyser aktivitet rundt First Lego Leauge. Saken blir diskutert på
møtet. Eventuell aktivitet må initieres av foreldre med interesse.
Neste FAU Styremøte 5 desember Kl. 1830.
Referent: Brynjar Selsvold

Utdrag fra Opplæringslova. http://www.skoledata.net/Kommune/Lover/Opplaringslova/opl-09a.htm
§ 9A-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø
som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9A-2. Det fysiske miljøet
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til
tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som
fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene,
må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa,
trivselen og læringa til elevane.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik
at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.
Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er
representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i Forvaltningslova. Om skolen ikkje innan
rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i
Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.
Fortsettelse neste side

§ 9A-3. Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett
for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og
mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant
tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen
snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i Forvaltningslova. Om skolen
ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i
Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.
§ 9A-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane
(internkontroll)
Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte.
Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det
fysiske så vel som det psykososiale miljøet.
§ 9A-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet
Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for
helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva
som er naturleg for dei enkelte årstrinna.
Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser overfor
skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane
deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og
tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane.
Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet eller anna
samarbeidsorgan der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar med Arbeidsmiljøloven kapittel
7, når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet for elevane.
Skolemiljørepresentantane har da talerett og rett til å få meininga si protokollert.
Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er
omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter.
Skolemiljørepresentantane har rett til den informasjon som trengst for oppdraget, så langt
informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter.
Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak frå undervisningstimar som
trengst for å skjøtte oppgåvene.
§ 9A-6. Informasjonsplikt og uttalerett
Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og foreldrerådet skal
haldast løpande underretta om alle tilhøve - deriblant hendingar, planar og vedtak - som har
vesentleg betydning for skolemiljøet. Råda og utvala har på førespurnad rett til å få framlagt
dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved skolen.
Råda og utvala som er nemnde i første ledd, skal så tidleg som mogleg takast med i
planlegginga og gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til å uttale
seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet.
Dersom skolen blir klar over tilhøve ved skolemiljøet som kan ha negativ verknad for helsa til
elevane, skal elevane og dei føresette snarast mogleg varslast om det.
§ 9A-7. Straff
Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller
aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det.
Medverknad blir straffa på same måten.
§ 9A-8. Skolefritidsordninga
Føresegnene i dette kapitlet gjeld også for skolefritidsordning oppretta etter lova her.
§ 9A-9. Forskrifter
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolemiljøet til elevane.

