
FAU SOLBAKKEN SKOLE

MØTEREFERAT 

Møtet gjelder: FAU Solbakken skole

Dato og tid: 13.01.22

Sted: Solbakken skole og Teams

Til stede: Kjell Roar Myklebust; Ingvill Aune; Jørgen Løe; Børge Holen; Sveinung Hoff Helgetun

Referent: Sekretær

Kopi til: Alle

Sak 01/22 Gjennomgang og godkjenning av referat siste møte FAU

Deltagere godkjente referatet

Sak 02/22: Gjennomgang av Brukerrådsmøte med saksliste
● Innspill til SFO ang mattilbudet der. Det oppleves at innspill er ivaretatt. Saken følges ikke

videre opp med mindre det kommer innspill fra foreldre. (info fra Brukerrådsmøte før jul
2021)

● Nasjonale prøver på 5. trinn gjennomført og resultat mottatt. Godt resultat.
● Evaluering av Kulturkveld: Fint opplegg med positive tilbakemeldinger, men lydkvaliteten var

ikke helt på topp
● Svømmeopplæringstilbud ble tatt opp. Tilbakemelding fra skolen er at Solbakken skole

ivaretar krav til dette
● Ny leieavtale for Skivevollen: Skole og FAU avventer tilbakemelding fra Bratsberg skole på

hvordan Brukerråd og FAU der stiller seg til dette. FAU ønsker tilbakemelding fra lærerne på
Solbakken skole om det er interesse blant dem om ny leieavtale. FAU mener orientering om
saken bør gå via Meldeboka fra skolens administrasjon

● Status på korona ble gitt. FAU er kritisk til at ansatte går mellom kohorter (ref. 1 stk ansatt på
SFO med positiv test)

● Rektor har i ettertid orientert kort om personalsak som har utviklet seg til en varslingssak i
media. FAU har ingen part i denne saken.

Sak 03/22: Innkommende saker vedr. skole/SFO
Intet

Sak 04/22: Arrangement
Nyttårsball: Det er pr i dag lettet på koronarestriksjonene (fra 15.01.22) og følgelig kan Nyttårsballet
avholdes hvis det avholdes pr. klasse/kohort. FAU anbefaler at klassekontaktene sørger for å
arrangere nyttårsball klassevis. Sekretær orienterer klassekontaktene om dette.

Sak 05/22: Eventuelt
Intet

Sette ny dato for FAU

Ny dato for FAU er satt til: torsdag 17.02.22 kl 2030
Sekretær kaller innkalling og sakslista i Teams i forkant av møtet.
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