Referat styremøte FAU Solvang Skole
Onsdag 03.10.18 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

Saksliste:
- Sak 6/2018-19 Gjennomgang av forrige møtereferat.
Referat godkjent
- Sak 7/2018-19 Økonomi
Status: Intet nytt siden sist. Beholdning på konto er ca 241 122,-. Mesteparten er en tidligere
gave, der beløpet er øremerket uteområde.
Det er ønskelig med Storcash kort, Organisasjons nummer er: 920 424 708

- Sak 8/2018-19 Info fra SU
Karianne refererer fra møtet 18. september. Referat blir lagt ut på skolens internettsider.
Styret tar refereringen til orientering.
- Sak 9/2018-19 Info fra KFU
KFU representant var ikke tilstede, utsettes til neste møte.
- Sak 10/2018-19 Ballbinge
Venter på tilstandsrapport fra NFF, for øvrig intet nytt.
- Sak 11/2018-19 Trafikkutvalget – sykkelstativ
Status: Jobber med å få trafikkutvalget opp å gå igjen, Daniel Rolfsnes er styrets
representant. Han kontakter trafikkutvalgets leder Ove Hausvik

Sykkelstativ. Sykkelstativ fra sjukehuset er på gang, det er ønske om utvidelse, slik at det blir
totalt 100 sykkelplasser, venter på pris på utvidelse.
Innspill til trafikkutvalget, på sykkel og gangsti mot geitafjellet bør det vurderes tiltak i
forhold til trafikksituasjon, det foregår sykling med stort sprik i ferdigheter og fart, i tillegg til
fotgjengere. Tiltak bør vurderes, som for eksempel merking i asfalt eller lignende.
- Sak 12/2018-19 17.mai-arrangementet.
Status: Korpset ønsker avklaring på videre samarbeid i forhold til fordeling av oppgaver og
økonomi. Styret ønsker å fortsette med samarbeid som tidligere år. Styret med 17. komité
jobber med forbedring av oppgavefordeling og planlegging i forhold til innkjøp. Det er også et
ønske fra styret med et åpent og tydelig regnskap før, under og etter arrangement. Det
vurderes innkjøp eller leie av popkorn maskin, eventuelt sukkerspinn maskin.
- Sak 13/2018-19 Årshjul
Rammene for Årshjul er gjennomgått. Årshjulet blir ferdig utarbeida til neste styremøte.
Planlagte styremøter:
- Fellesmøte. 14. november
- Styremøte 05. desember.
- Styremøte 30. januar.
- Styremøte 13. mars
- Sak 14/2018-19 Eventuelt.
- Skolegudstjenester. Gjennomføring gudstjenester i skoletiden skaper stadig debatt i store
deler av landet. Det er stor variasjon i praksis rundt gjennomføring av skolegudstjenester.
Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de som jobber i skolene har Utdanningsdirektoratet
utarbeidet en ny veileder: https://www.udir.no/under-arbeid/skolegudstjenester/
- Innspill fra foreldre. Det er ønskelig med kjøleskap for yoghurt og andre kjølevarer i
matpakkene til elevene, spesielt for de yngste trinn, da de ofte har med mat til flere måltider.
Saken tas videre som innspill i SU
- Innspill i forhold til arbeide vedr. SFO ordningen. Klokkeslettet 1500 er svært lite gunstig for
mange, bør vurderes flyttet til for eksempel 1530. Dette ville sannsynlig gjøre SFO ordningen
mer attraktiv for flere. Saken tas med til SU.
Neste Styremøte blir fellesmøte. 14 November 1830.
Referent: Brynjar Selsvold

