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MØTEREFERAT

Møtet gjelder: Brukerråd
Dato og tid: Mandag  06.09.21   kl. 18.00 - 20.00
Sted: Personalrom Solbakken skole
Til stede: Kari Busch rektor, FAU- leder Jorunn Løseth, Brukerrådsleder Kjell Inge

Skjønberg, Elevrådslærer Toril Dølvik Johansen.
Forfall: Elever i elevråd,
Referent: Kari Busch
Kopi til: Alle

Sak 34 / 21 :  Referat fra møte 31.05.21

Referatet ble funnet i orden, uten bemerkninger.

Sak 35 / 21 : Info saker ved rektor

Rektor orienterte om en god oppstart på alle trinn. Alle, både ansatte og elever, møtte svært
motiverte og forventningsfulle til første skoledag på grønt nivå.

Det har pr. d.d. ikke vært noen med positiv Korona-test blant elever og personale ved
Solbakken skole. Noe som er utrolig flott, og skyldes et godt smittevern og sikkert en god del
flaks.

Elevene har lekt sammen på hele skoleområdet, hatt flere fellesopplevelser, og utedager på tur
utenfor skoleområdet.

7. trinn har gjennomført et vellykket leirskoleopphold på Dovre Fjellskole.

Alle trinnene har gjennomført foreldremøter med fysisk avstand, og oppstart i SFO har vært
uten spesielle problemer.

Vi har fått et nytt ute-tennis-bord i skolegården fra FAU, og dette er tatt i bruk,. Et flott
tilskudd i uteområdet

Alle i personalet er friske, og ingen sykemeldinger så langt.
3 nye lærere er på plass fra i høst, Christina Aarones, Toril D. Johansen og Maria Hjelmeland,
og det ser ut til at de vil trives i kollegiet.

I tillegg er Robert Sandnes startet opp i SFO. Han er på tiltak fra NAV, og utdannet barne- og
ungdomsarbeider. Han har tidligere arbeidet ved Brundalen SFO, og har praksis fra annet
barnearbeid.

Alt i alt en god oppstart av skoleåret
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Sak 36/ 21 : Saker fra FAU

FAU  v/ leder Jorunn Løseth orienterte om arbeidet i  FAU. De har ikke hatt møte enda i høst,
da hun venter på nye medlemmer til FAU.

Rektor sørger for at skolesekretæren sender over navn på de nye trinnkontaktene til FAU, da
alle foreldremøtene nå i høst er gjennomført, og valget er gjort.

FAU- leder kom med svært positive meldinger på vegne av foreldre, om det nye
dramatilbudet i SFO. Elevene er så begeistret for Jeannie Vega sitt opplegg, og gleder seg til å
være med henne.

De er så fornøyd med at daglig leder i SFO har gitt ut mer skriftlig informasjon, noe som de
følte manglet tidligere, og som nå ga bedre forutsigbarhet for foreldrene.
Det var mye positivt engasjement i foreldregruppa.

FAU vil fortsette arbeidet med å forbedre uteområdet.

Sak 37/ 21 : Saker fra elevråd v/ elevrådslærer Toril Dølvik Johansen.

Elevrådet har konstituert seg, og hatt sitt første møte.

Toril la fram oversikt over hvilke elever som er valgt inn i elevrådet.

Hun ga en orientering om elevrådets planer, og hva som venter elevene. Det er stas å bli valgt
inn i elevråd. De får en diplom for deltakelse, og denne kan de ha i sin egen CV.

Sak 38/ 21 : Koronasituasjonen.

Rektor forklarte at hun prioriterte å sende ut informasjon som i hovedsak angikk Solbakken
skole i meldeboka. Det var så mye informasjon om Korona,  og situasjonen i kommunen
endret seg fra dag til dag.
Det gjelder å følge med i media på hvilke regler som gjelder til enhver tid, hva som angår
Solbakken skole finner foreldre og ansatte i meldinger fra rektor i meldeboka.

I dag mandag 6. september la rektor ut informasjon om hvordan foreldre skal forholde seg ved
positiv test på eget barn.

Kommunen ønsker at foreldre ikke ringer Korona-telefonen, men sender mail.
Se utsendt info.
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Rektor minner om at det er mange useriøse aktører på markedet når det gjelder salg av
hurtigtester, og noen tester er ikke CE-merket. Disse er ikke godkjent som test, og derfor ikke
anbefalt å kjøpe.

Alle som har behov, vil etter hvert få godkjent gratis test- kitt gjennom skolen.
Kommunen regner med å få sendt ut stadig flere test-kitt til skolene fra og med neste uke.
Rektor anbefaler å lese utsendt mail via Meldeboka nøye.

Sak 39/ 21: Uteområdet.

FAU arbeider fortsatt med planer om videre utbedring av sykkelløypa og Trollskogen.

I sommer ble det laget en sti parallelt med sykkel-løypa ved Jonsvannsveien. Dette for å
hindre at barna kolliderer med de som sykler nedover kuleløypa.

Gjerdet rundt banen skal utbedres, og det skal komme nye redskapsboder ved banen nå i høst.
Dette vil forskjønne området. Dette arbeidet skal FAU samarbeide med JIL om.

Sak 40/ 21: Eventuelt.

Møteplan for BR.

Det ble bestemt at Brukerråd skulle settes opp første mandag i hver måned, så fremt det er
kommet inn saker.

Møteplan for skoleåret 2021 /22 ser derfor slik ut:

Mandag 4. oktober 2021
Mandag 1. november
Mandag 6. desember

Mandag 10. januar 2022
Mandag 7. februar
Mandag 7. mars
Mandag 4. april
Mandag 2. mai

Aktiviteter etter skoletid

Det har vært spørsmål fra foreldrekontakter om å få avholde klubb på tvers av trinn.
Dette har vært avvist av rektor. Dette er etter råd fra kommuneadministrasjonen.
Det er ikke ønskelig at elevene møtes på tvers av trinn i fritiden, foreløpig.
Dette er et råd som kan endre seg.
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Det ble bestemt i brukerråd at vi ikke holder klubb nå i høst, med oppfordrer til aktiviteter på
trinnene. Vi ønsker at det avholdes K- kveld, og at Nyttårsball for de største elevene blir
prioritert.

Bruk av elektrisk sparkesykkel til og fra skolen, samt i skoletiden.

Rektor er blitt oppfordret av foreldre til å ta opp dette tema i Brukerråd.

Bakgrunnen er at Trygg Trafikk frarår foreldre å la barn bruke elektrisk sparkesykkel i
trafikken før fylte 12 år.
Og at disse syklene skaper frykt blant de minste barna på skoleveien.
I tillegg kommer at de er med på å skape forskjeller mellom elevene.

På Solbakken skole er det svært få elever som har dette framkomstmiddelet, og det oppleves
ikke som noe problem på nåværende tidspunkt, i følge rektor.

Elevene i elevrådet bestemte i vår at elektrisk sparkesykkel ikke skulle brukes i skoletiden og
i sykkel-løypa, men kun til og fra skolen
Men det ble ikke drøftet regler for bruk av hjelm.

Rektor ønsker at foreldre drøfter dette tema i FAU, og kommer med et forslag til regler for
bruk av elektrisk sparkesykkel, og at dette tema igjen drøftes i elevråd.

Bruk av elektrisk sparkesykkel må inn i skolens trivselsregler.

Meldeboka.

Etter pålegg fra kommunen, gikk rektor ut med melding i vår om at bruk av meldeboka ville
opphøre fra 1. august 2021.  Kommunen skulle gå over til et nytt system, Vigilo, en annen
form for meldebok.
Dette har ikke skjedd.

Bruken av Meldeboka har fortsatt, og fortsetter på ubestemt tid. Dette fikk IKT- ansvarlig
Toril Dølvik Johansen vite på et IKT- møte i dag, 6.09.21.

Det er uklart når kommunen vil gå over til et annet system på nåværende tidspunkt.

Så vi fortsetter med å kommunisere via Meldeboka.
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Møtet hevet kl. 20.00

Kari Busch


