
 FAU ved Solbakken skole 

ÅRSMELDING  

FAU VED SOLBAKKEN SKOLE 2020/2021 

 

Styret ved FAU ved Solbakken skole 2020/2021: 

 

FAUrepresentant:     Vara: 

1. klasse: Kathrine Storli     Ingvill Aune 

2. klasse: Jorunn Løseth     Turid Grenvik 

3. klasse: Frode Krogstad     Kjell Roar Myklebust 

4. klasse: Anny Marita Hårstad     Nina Marita Løvstad-Stenbro 

5. klasse: Kjell Inge Skjønberg     Mette Schevik 

6. klasse: Beate Berge      Jens Petter Lysø 

7. klasse: Stian Henriksen     Asbjørn Mortensen 

 

Leder: Jorunn Løseth 

Brukerrådsleder: Kjell-Inge Skjønberg 

Kasserer: Frode Krogstad 

Sekretær: Anny Marita Hårstad 

 

FAU 2020/2021 har gjennomført 5 ordinære møter.  

Pga. restriksjoner korona i denne perioden ble de fleste møtene gjennomført digitalt. Selv om man 

mister noe når man ikke er ansikt til ansikt fysisk, så vi også fordeler med digitale møter, da man kan 

sitte hjemme uten å måtte få inn barnevakt ol.  

 

Leder FAU og brukerrådsleder har i tillegg deltatt på alle brukerrådsmøter sammen med rektor og 

elevrådsleder. 

Faste punkter for møtene: For å kunne gjennomføre effektive og gode møter, valgte vi å sette en fast 

struktur på i innhold, der innkalling til møtene ble sendt ut i forkant av møtene, og innspill ble sendt 

leder i forkant. Mal på dette er blitt videreført.  

Korona har preget store deler av dette året og flere arrangement er blitt digitale eller avlyst.  

 

Mange engasjerte foreldre og team FAU har fått gjennomført blant annet: 

• SFO: Innhold i plan utelek og inneaktiviteter er blitt diskutert, ønske om at overordnet 

oversikt aktiviteter sendes ut månedlig. Ønske om mer variasjon innhold mat SFO. Denne ble 

lagt på vent da korona kom og varmmat utgikk pga. smittevernhensyn. Månedlig oversikt 

aktivitet SFO er kommet på plass.  

• Digital kulturkveld: FAU fikk laga munnbind med skolens logo til salgs som bidrag til økt 

inntekt. FAU sørget for å innhente premier fra bedrifter og nettverk og vi fikk til et stort 

premiebord til kulturkvelden og bra med inntekt. 

• Elever skal ha det trygt og ha følge av en ansatt til de går på bussen (bussvakt kom igjen på 

plass). 
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• Skøyter: Sørget for at skolen kjøpte inn flere par ekstra regulerbare skøyter, slik at dette 

kunne være et tilbud til elever som ikke har egne skøyter/har glemt skøytene sine hjemme. 

Skolen har en egen skøytebane når forholdene tillater det.  

• Kommunikasjon foreldre – adm. ved skolen er blitt tatt opp og 9a har vært etterspurt av flere 

foresatte. FAU satte dette på saksliste for bevisstgjøring og informasjon til foreldre. I flere av 

møtene ble sosialt miljø/klassemiljø/trivsel SFO tatt opp og videre inn i brukerråd.  

• FAU valgte i samråd med skolens ledelse å ikke arrangere et 17.maiarrangement i regi skole, 

men oppfordret hver enkelt familie til markering av dagen i egen regi/ kohort. Høyt 

smittetrykk denne perioden.  

• Tre arbeidsgrupper ble av FAU vår 2021 satt ned mtp. utvikling av uteområder ved Solbakken 

skole. Leder FAU har hatt møter med rektor og vaktmester ved Solbakken skole og fikk 

deltatt på deler av et driftsmøte sammen med repr. fra Trondheim Eiendom.  

Etter OK fra disse instansene, innhentet FAU midler/støtte og opprettet tre arbeidsgrupper:  

Sykkel, bordtennisbord og balanseline. 

FAU fikk innhentet midler fra lokalt næringsliv og bla. Sparebank 1 SMN Samfunnsstøtte. 

Bordtennisbord og balanseline er kom på plass til skolestart 2021. Vaktmester/rektor sørget 

for rydding av trær og asfaltdekke) under bordtennisbord og balanseliner legges til i utvalg 

aktiviteter bla. SFO/klassene kan benytte.  

Arbeidsgruppe sykkel er satt over til Jonsvatnet IL som har sørget for midler fra idrettslaget til 

startfase/prosjektering videreutvikling og IL søker ulike stiftelse for å få støtte til prosjektet 

 

Referat fra alle møter FAU er fortløpende blitt lagt ut på Solbakken skole sin hjemmeside.  

 

Årsrapport økonomi: 

FAU i denne perioden, til tross for at arrangement er blitt avlyst, greid å holde god og sunn økonomi. 

Vi har fått inntekt fra blant annet loddsalg digital kulturkveld, salg av «egenproduserte» munnbind og 

innhenting av midler og støtte fra bedrifter i nabolag/nettverk og organisasjoner.  

FAU har blant annet bidratt til opprettholdelse av tradisjon om å støtte hver klasse med kr. 1000,- 

(jan. 2021) og bidratt til oppgradering av uteområder på skolen. En tradisjon vi håper kan 

videreføres.  

FAU hadde 33 000,- i beholdning høst 2020 og 48 000,- i beholdning høst 2021. 

Årsregnskapet gjennomgås av kasserer på årsmøtet 30.11.21.  

 

 

Jorunn Løseth 

 

Leder FAU Solbakken skole 2020/2021 

 


