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MØTEREFERAT  

Møtet gjelder: FAU Solbakken skole 
Dato og tid: Onsdag 10.03.21 
Sted: Digitalt  
Til stede: Katrine Storli (1.klasse), Jorunn Løseth (FAU-leder og 2. trinn), Frode Krogstad (kasserer og 
3. trinn), Anny Marita Hårstad (sekretær og 4. klasse) og Kjell-Inge Skjønberg (brukerrådsleder og 5. 
trinn) 
Ikke tilstede: 6. og 7. trinn 
Referent: Anny Marita Hårstad og innlegg ang. bla. uteområder og KFG (info. videreformidlet fra 
kommunen) skrevet av FAU-leder 
Kopi til: Alle 
  

 
 

Vi startet med en gjennomgang av referat FAU-møtet vi hadde i januar. Status på saker fra forrige 
møte FAU ble videreformidlet til administrasjonen i etterkant av møtet og brukerråd. Ved 
enkeltsaker/saker vedr. enkelte trinn, kan FAU hjelpe til å sette i kontakt med riktige 
personer/instanser eller de tas direkte med brukerrådsleder for veien videre. (Anbefalinger fra FUG) 
FAU er et viktig organ for å samle og engasjere og FAU Solbakken skole har som mål med både stort 
og smått å bidra til en enda bedre hverdag for barna på skole og SFO, et medansvar for at elevenes 
læringsmiljø er trygt og godt. 

 
Sak 8/21: Info. fra administrasjon skole/referat brukerråd:  

8.1 Brukerrådsleder gikk gjennom siste møte i Brukerråd.  
 
Informasjon om Schivevollen. Skolen ønsker at hytten blir mer brukt. Skivevollen er en hytte som 
foreldre og klassetrinn kan låne gratis fra skolen. Det er et spesielt år mtp. sosiale 
sammenkomster/muligheter, men vi ser an situasjonen og FAU skal bidra til å fortelle om 
mulighetene her.  
 
Tiltak: FAU-leder vil sørge for å få ut skriv til alle elevene etter påske, hvor vi oppfordrer 
foreldregruppene/klassene til å benytte seg av tilbudet.   
 
8.2 Det er to lærerstillinger ledig ved Solbakken skole for skoleåret 2021/ 22. Rektor har utlyst de to 
stillingene, et vikariat, pluss en fast stilling. 

 
 

Sak 9/21: Saker ang. skole generelt meldt inn fra trinn/FAUrepr. til FAU  

9.1: Det ble tatt opp et ønske fra flere på forrige møte om at vi sjekker mulighet for et 
webinar/digitalt foreldremøte ang. lovverk og aktivitetsplikt. Rammer med muligheter og påvirkning 
FAU er også satt på dagsorden i Trondheim kommune, ref. pkt. 2.2. 

Tiltak: Brukerrådsleder har vært i kontakt med kommunen og setter opp et webinar med 
foredragsholder. Info. kommer.  
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9.2: Alle FAU i Trondheim ble tilsendt info. 26/2 fra Trondheim kommune og Kommunalt foreldreråd 
for grunnskolen (KFG), hvor dagens ordning med FAU/foreldremedvirkning på systemnivå skal 
evalueres av kommunedirektøren.  

Blant annet at innhold/påvirkning FAU varierer for mye fra skole til skole. Noen FAU har jevnlige 
møter, andre FAU har ikke referat i det hele tatt.  

FAU er for avhengig av sammensetning/hvor engasjerte foreldre som sitter i FAU er mtp. påvirkning 
og gjennomføring fra år til år.  

• 1) Om ordningene med foreldremedvirkning på systemnivå 

• 2) Om informasjonsflyt mellom skoler og KFG/kommunalt nivå 

• 3) Om høringen om nasjonal rammeplan for SFO 

• 4) Nyeste saker i KFG 

 

God informasjon og bra kommunikasjonsflyt er veldig viktig og vi synes det er bra at kommunen 
setter fokus på dette. (Skal etter planen behandles i Bystyret 28. 04.21) 

 

10/21: Arrangement.  

FAU drøftet muligheten for å ha et 17. mai arrangement. FAU følger opp hvordan retningslinjene blir 
fremover og ser på muligheten for å evt. ha et 17 mai arrangement. FAU følger dette opp med 
skoleledelsen/ser an muligheter mtp. muligheter og restriksjoner korona.  

Kanskje kan skolen likevel få til noe digitalt eks. gjennomføring kulturkveld og FAU bidra med eks. 
lotteri mm.  

 
Sak 11/21: Saker ang SFO meldt inn til FAU 

Ingen nye saker her. Aktivitetsplan er bra og gode tilbakemeldinger på aktivitet spesielt 
vinterferieuka.  
Noen hadde ønsker om mer variasjon i frokosttilbudet.  
Tiltak: Dette sjekker vi opp med SFO  
 

 
Sak 12/21: Forbedring av skolens uteområder 

FAU har fått inn en del midler som vi ønsker å bruke for å ha et bedre aktivitetstilbud, spesielt til de 
eldre barna. Vi har fått bra med tilbakemeldinger fra foreldre som ønsker å bidra, ta i et tak ved 
behov. Eks. rydding skog, bistå i montering hvis vi får noen søknader godkjent i investering - 
dugnadsettermiddag (i kohort/med god avstand) osv.  
 
FAU-leder har vært i møter med Trondheim Eiendom avd. avd. vedlikehold  
og fikk deltatt på deler av driftsmøte på skolen sammen med administrasjonen, vaktmester og 
kommunen mtp. budsjett service og vedlikehold (hvert 4. år/år 2021 for Solbakken skole). 
Kommunen hadde ikke muligheter til å la noen av disse midlene gå til nyinvesteringer utendørs 
aktivitet, men positivt at FAU ønsker å bidra og satte oss i videre kontakt med forvaltningsavdelingen.  
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Vi har bra med midler selv etter at vi har delt ut 1000kr til hvert trinn (se under eventuelt) og etter 
inntekt salg av lodd kulturkveld/salg av munnbind, som vi ønsker å bruke noe på dette. Investering av 
fast inventar utendørs må ha godkjenning Trondheim kommune/skolen og inventar for utendørs 
bruk som må lagres innendørs, må ha godkjenning av skolen.  
 
Tiltak:  
1: FAU kartlegger sammen med administrasjonen utstyr til aktivitet som er på skolens områder til 
utendørsbruk men som lagres innendørs og hva som etterspørres av elevene selv (elevrådet). FAU 
har noen forslag vi har gått videre med her og vil kunne ta en avgjørelse/kjøp når vårsesong starter.  
 
Vi forhører oss med andre skoler som har fast inventar utendørs (innen våre begrensede midler per 
nå), anbefalinger osv., innhenter pris og tar avgjørelse på neste FAU.  
 
2: FAU-leder har også vært i kontakt med kommunens forvaltningsavdeling ang. Trollskogen, slik at 
den kan bli mer interessant også for de større barna. Området er ikke på skolens område, men 
«Eierskapsenheten i Trondheim kommune, som har ansvaret for forvaltningen av ubebygd grunn 
som denne.» Utvidelse BMX/montering balanselinje mellom trær mm. må videre til godkjenning der 
og det er Jonsvatnet idrettslag som leier området.  
 
FAU sjekker med Eierskapsenheten og videre med idrettslaget om større investeringer/muligheter 
BMX. 
 

 
13/21: Eventuelt  

13.1 Positive tilbakemeldinger, bra engasjement hos elever/klasser som fikk kr. 1000,- hver til innkjøp 
aktivitet/sosialt. Bra læring for elevene også.  

Søknader ble formelt skrevet og søkt fra hvert trinn og sendt FAU fra lærer, deretter behandlet av 
FAU-leder eller FAU-kontakt for det enkelte trinnet. Eks. kunne en søknad bli besvart som formelt 
med og innhold slik: 

Søknad om midler innvilget 

Viser til søknad mottatt 02.02.21 vedr. midler til innkjøp av utstyr og aktiviteter som skal bidra til å skape gode 
klassemiljøer.  

FAU har godkjent søknad og innvilget beløp inntil kr. 1000,- 

Trinnkontakter velger hva som bør prioriteres på ønskeliste om ikke dette er avklart prioritert rekkefølge fra klassens side. 
Klassen får inntil kr. 1000,- fra FAU og trinnkontakter går selv til innkjøp og overleverer lærer.  

Kvittering for innkjøp sendes på e-post til kasserer FAU, NN@hotmail.com  

Mrk. E-post må inneholde innhold innkjøpt produkt (hvis det ikke kommer tydelig fram på kvittering), avsender (hvilken 
klasse), kontonummer utlegg skal refunderes til, samt kontohavers navn. 

Lykke til.  

 

13.2 Solbakken skole har et supert tilbud vinterstid med skøytebane på skolens område. FAU 
tipset skolen på siste brukerrådsmøtet om å investere i justerbare skøyter til utlån for de 
barn som ikke selv har skøyter/glemt skøytene sine hjemme.  
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Flere justerbare skøyter var på plass allerede dagen etter brukerrådsmøtet og info. sendt ut i 
Meldeboka. Her har lærere og ansatte SFO en rolle også ved være på tilbudssiden for 
inkludering.  

 

13.3 Det er fremdeles begrensninger mtp. antall sosiale kontakter/uke og vi fortsetter derfor 
med digitale møter såfremt ikke situasjonen endrer seg.  

Ny dato for møte FAU er satt til onsdag 14. april: 20.30 

 


