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MØTEREFERAT  

Møtet gjelder: FAU Solbakken skole 

Dato og tid: 26.10.21 kl 2030 

Sted: Teams  

Til stede: 1. klasse: Jørgen Løe (vara), 2. klasse: Ingvill Aune, 3. klasse: Sveinung Hoff Helgetun, 4. 
klasse: Frode Krogstad, 5. klasse: Børge Holen, 6. klasse: Kjell Inge Skjønberg, 7. klasse: Jens Petter 
Lysø 

Referent: Sekretær, Sveinung Hoff Helgetun 

Kopi til: Alle, inkl vara for alle klasser 

 

 

Sak 25/21 Gjennomgang og godkjenning av referat siste møte FAU 

Referat godkjent uten kommentarer 

 
Sak 26/21: Gjennomgang av Brukerrådsmøte med saksliste  
Sak 41/ 21: Referat fra møte 06.09.21 (ikke kjent for FAU pr d.d.) 

Sak 42 / 21: Info-saker fra rektor 

Sak 43/ 21: Saker fra FAU / ved leder 

Sak 44 / 21: Saker fra elevråd v/ elevrådsleder 

Sak 45 / 21: Kulturkveld torsdag 09.12.21 (Her forventes det at FAU engasjerer seg i å 
innhente/skaffe premier samt arrangere loddsalg/-trekning. 6.klasse sørger for salg av lodd og FAU 
besørger selve loddtrekningen i en av pausene. Perm med informasjon om hvordan kulturkveldene 
organiseres/ansvarlig må FAU få tilgang på. 

Sak 46 /21: Koronasituasjonen 

Sak 47 /21: Eventuelt 

Det avholdes Brukerrådsmøte 01.11.21 kl 1800. Ingvill Aune og Børge Holen deltar fra FAU. Generelt 
legges det opp til Brukerrådsmøter første mandag pr mnd, men avlyses hvis det ikke er relevante 
saker. 

 

 

Sak 27/21: Innkommende saker vedr. skole/SFO 
 

• Varsel om økning i kostpenger SFO. 
 

1.klasse: Positivt med varmmat da dette kan bidra til å redusere sukkerinntak. Det er ikke kjent hvor 
mye det foreslås økt. Det var imidlertid ingen reduksjon i kostpenger pga koronasituasjonen/kuttet 
varmmaten. 
2.klasse: Positivt hvis kvaliteten/næringsverdi økes. Ønsker at elevene deltar i matlaging og tilpasse 
årstiden, hvis mulig. 
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3. klasse: Positivt med varmmat da dette kan bidra til å redusere sukkerinntak. Det er ikke kjent hvor 
mye det foreslås økt. Det var imidlertid ingen reduksjon i kostpenger pga koronasituasjonen/kuttet 
varmmaten. 
4.klasse: Ingen tilbakemld. pr d.d., men Frode etterlyser meninger fra foreldre og ettersender info. 
 
Det har tidligere vært vurdert/utredet mulighet for matpakkeløsning, men det har ikke vært konkret 
forslag om dette i senere tid. 
 
 
 
Sak 28/21: Arrangement 
Kulturkveld? Mangler noe informasjon. Avventer informasjon fra Brukerrådsmøtet samt undersøke 
hvor perm med informasjon finnes. Mulig i FAU-rom på skolen. Videreføres som punkt til neste FAU-
møte. 

 

Sak 29/21: Prosjekt uteområde   

Vi oppfordrer nytt FAU høst 2021 til å fortsette å legge inn flere søknader ute hos fond og stiftelser 
vedr. midler til uteområder/innkjøp aktiviteter til elevene. Det er helt sikkert flere ting på ønskelista 
for uteområder også.  
 
SFO-ansatte er tydeligvis ikke orientert om balanselinene og hvor de finnes. Dette tas opp med SFO-
leder på Brukerrådsmøte. 
 
Tidligere forslag til balansestokker/enkle apparater for montering/bygging i Trollskogen videreføres. 
Dvs at konkrete forslag må beskrives, søknad til Trondheim kommune må skrives og sendes samt 
midler må innhentes. Ingvill Aune er ansvarlig for å drive prosessen sammen med utvalgte foreldre. 
 
30/21: Økonomi 
  
Årsrapport økonomi 20/21:  
FAU hadde 33 000,- i beholdning 1/9 2020 og ca 48 000,- i beholdning høst 2021.  
Hva skal vi bruke penger på i år?  
 
FAU kommuniserer at klassene kan søke om tilskudd (inntil 1000,- NOK) basert på søknad som 
tidligere år. Utgifter til Nyttårsball forventes. 
 
 
31/21: Eventuelt  
 
Årsmøte må avholdes før årsslutt. Frode Krogstad og Sveinung H Helgetun besørger innkalling. 
Forslag om å avholde dette fysisk møte på skolen en halvtime før neste FAU. 
 
Skoleveien langs Vikarauntjønna er igjen (siste 7 år) gjenstand for bekymring. Tas opp i kommende 
Brukerrådsmøte. 
 
Sette ny dato for FAU 
 
Ny dato for FAU er satt til: 23.11.2021 kl 2030 
Sekretær sender innkalling og sakslista i Teams i forkant av møtet.  
 


