Referat FAU-Fellesmøte Solvang Skule
Kjetil Hågenvik
Lene Birkeland
Karianne Espedal
Brynjar Selsvold
Amada Bracho
Randi Lofthus
Birgitte Remstad
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

Forøvrig var det godt oppmøte av FAU representanter, foreldre. Rektor var også tilstede.
Saker.
-

Sak 31/16

Gjennomgang av årshjulet.

FAU møtet tar gjennomgangen til etterretning.

-

Sak 32/16
Budsjett. Orientering fra rektor
Har fokus på god skole med sikte på å få budsjett i balanse
FAU møtet tar orienteringen til etterretning

-

Sak 33/16

Info fra SU

Brynjar Orienterte fra SU
Det kom innspel på innsamlingsaksjonen, spørsmål om det ville være hensiktsmessig å endre
fokus i forhold til innsamlingstidsperiode, slik at det ikke blir `` skippertak`` på slutten.
Det kom også innspel på innsamlingstidspunktet. Det burde kanskje ikke være en fredag
Ingunn tar med innspill i videre arbeide.
FAU møtet tar orienteringen til etterretning

-

Sak 34/16

Saker om skolegudstjeneste

Brynjar orienterte om saksgangen som har vert. Ingunn orienterte om prosessen i SU.
Saken har skapt mye engasjement. Ingunn har fått noen tilbakemeldinger fra foreldre som er
missfornøyde med beslutningen, også ansatte ved skolen har uttrykt missnøye,
Det kom innspill om at det må komme tydelig informasjon i slike saker. Det kom innspill på
om at alle foreldre bør bli invitert inn i eventuelle avklaringer. Ingunn tar innspill med i
videre arbeide.
FAU møtet tar orienteringen til etterretning.

-

Sak 35/16
Informasjon fra KFU
Amada orienterte fra aktuelle saker i KFU. Saken om skolegudstjeneste hadde også vert et
tema til omfattende diskusjon i KFU
FAU møtet tar orienteringen til etterretning.

-

Sak 36/16
Økonomi. Status. Morten Orienterer.
Pr oktober var kontobeholdning på 217 574,- Derav var ca 96 000,- satt av til sykkelstativ
(prisa i 2015)

-

Sak 37/16
Beplantning av Bærbusker
Morten har gjort en god jobb, henta inn priser, samt gratisplanter fra to ulike planteutsalg. Vi
hadde planlagt første planting, onsdag 09. november, i lag med Elevrådet og flere. Måtte
dessverre avlyse grunna frost i bakken.

-

Sak 38/16
Morsmålsdagen
Amada jobber med rektor og inspektør, for å få i gang et spennende prosjekt. Målet er å lage
felles prosjekt for alle barna, med kulturelt mangfold som løfter fram de som har et annet
morsmål.

-

Sak 39/16
Sykkelstativ
Morten orienterte om tilbudsprosess og en tung prosess opp mot kommunen. Foreldre
kontakt Trygve Tvedt jobber i Norsk Lek og Park, han kom med konstruktive innspill, han blir
med videre i prosessen. FAU har som mål å få kommunen med på noe konstruktivt.
FAU møtet tar orienteringen til etterretning

-

Sak 40/16
Car Boot Sale
Orientering om planlagt Carboot sale 6. mai. Har planar om å ta i bruk grusbanen til dette.
Blir veldig spennende å se hva vi får til.
Det kom Innspel om at en bør ha ett alternativ i tilfelle dårlig vær, FAU styret tar det med i
videre planlegging.
FAU møtet tar orienteringen til etterretning

-

Sak 41/16
Temakveld
Initiativ rike Amada kommer stadig på gode ideer. Ho orienterer litt. Ulike tema ble diskutert.
Webinar, Screening time. Foredrag om Psykisk helse
FAU styret jobber videre planlegging av Temakveld

-

Sak 42/16
17. mai komité
FAU møtet diskuterer 17. mai. Kommer fram til følgende 17. mai komité
 Karianne Espedal
 Birgitte Remstad
 Morten Karlsson
 Jørund Fonneland
 Kristin Bøe
FAU møtet takker nysatt 17.mai komité 

-

Sak 43/16
Eventuelt
Amada orienterte om tidligere diskusjon i FAU-styret om at sommeravslutningen bør ha et
anna format enn 17. mai, for å gjøre det litt mer spennende.
Sommeravslutting. Forslag om å ha enn miniturnering, slåball/ volleyball el.
Lignende, der forelder og barn er på same lag. Eller anna sportsaktivitet.
Innspill: Fotgjenger overgang med Ramirent, melde kommunen om at her er det for mørk.
Innspill: Parkering ved skolen, trafikkavløysing.
FAU-styret jobber vider med eventuell endring/tillegg for sommeravslutning. FAU-styret tar
innspill om vei-overgang til kommunen, og innspill om trafikkavløysing/ parkering med
Rektor.

Referent
Brynjar Selsvold

