Referat Solvang skole FAU referat 13. September 2016.
Sak 1 Velkommen til nytt skoleår ved rektor

Rektor orienterte om elevantall og klasseromkapasitet. Trass i redusert
elevantall i år, er klasseromkapasiteten fremdeles sprengt.

Solvang skole har mottatt midler til Den naturlige skolesekken. Midlene skal
benyttes til å utarbeide et tverrfaglig undervisningsopplegg og oppgradering
av uteskoleområdet ved Orkjå inngår i planen.

Solvang skole er nå sertifisert som Olweusskole.

Skolens ansatte arbeider i tråd med Strategiplanen for Haugesund og skal
kommende år ha fokus på klasseledelse / læringsledelse. Dette er tema på
kursdag 19.09.16
Sak 2 Vedtekter FAU

Rektor la frem vedtektene for FAU.
Sak 3 Høringer:
Skolebruksplan: Følgende punkter i planen vil spesielt påvirke Solvangs elever, også når
de går over i ungdomsskolen:




Endret skolegrense mot Hauge skole.
Reduksjon av antall ungdomsskoler i Haugesund.
Utnyttelse av fagrommene på Solvang skole til klasserom.

Ressursmodell: Det foreslås gjennom ressursmodell ny fordelingsnøkkel av midler til
skolene. Deler av midlene foreslås fordeles på grunnlag av levekårsgrunnlag, da spesielt
basert på inntekt og utdannelse.


Rektor stiller spesielt spørsmålstegn ved valg av valgte indikatorer, da
levekårsundersøkelse har langt flere indikatorer.

Skolerute 2016/2017 Forslag til endring:
Skolen foreslår følgende endring i skoleruten:
1. Skolestart etter juleferie blir tirsdag 3. januar 2017
2. Siste skoledag før sommerferien blir fredag 22. juni 2017.
Samtlige høringer blir behandlet i SU 20. September. Innspill vedrørende høringssakene
som kom opp i møtet, vil bli tatt med i den videre behandlingen i SU.
Sak 4 Konstituering styret FAU:
Styret i FAU 2016 består av følgende medlemmer:
Brynjar Selsvoll, leder
Randi Lofthus, nestleder og sekretær
Morten Karlsson, kasserer

Kjetil Hågenvik, medlem
Lene Birkeland, medlem
Karianne Espedal, medlem
Amada Bracho, medlem
Birgitte Remstad, medlem
Følgende møteplan ble satt:
Onsdag 5. Oktober kl 19:00
Onsdag 2. November kl 19:00
Onsdag 7. Desember kl 19:00
Styrets medlemmer oppfordres til å sende vararepresentant i de tilfellene de ikke kan stille.
Sak 5 Årshjul FAU:
Leder for FAU presenterte utkast til årshjul for FAU. Årshjulet behandles videre i FAUs
neste møte.
Sak 6 Eventuelt:





Skolens elever har besluttet at årets aksjon skal gå til Støtteforening for
kreftsyke barn.
Rektor oppfordret FAU til å jobbe videre med ideen som ble fremmet på
Årsmøtet om Internasjonal dag.
Skolen markerer Verdens språkdag 26. september.
Solvang skole har utstyr til å bygge et lag til First Legoleague. En tidligere elev
har tilbudt seg å bistå med opplæring, men det fordrer en dedikert
foreldregruppe som ønsker å følge opp prosjektet. Rektor legger ut
informasjon om arrangementet på skolens facebook.

