Referat for Årsmøte i FAU 9. Juni 2020.
Sted: Solvang skole, amfiet, inngang kulturskolen.
Klokken: 20.00-21.30

Møtt:
Klasse Navn
1A

Robert Ø. Bagstad, KFU representant sammen med leder og nestleder

1B

Stian Bjerke forfall

2A

Mariann Ulvestad

2B

Camilla Dahle, Samarbeidsutvalg repr. forfall

3A

Jørn Haug, Kasserer

3B

Ylva Wergeland Krog

4A

Anne Jørgensen Nordli forfall

4B

Stein Egil Bergum

5A

Linda Gridset forfall

5B

Windy Kester Moe, Nestleder

6A

Annette Thorsrud, Sekretær

6B

Inger Marie Gjeisar

7A

Hege Plukkerud Skogrand

7B

Linda Håkanson

Leder Torun Skogen
Rekto Roger Synslien

Saksliste
Saksliste:
Saknr.-2020
Rektor
informerer:

Det har vært mange retningslinjer som skolen har måttet forholde seg til i denne
perioden.
Mye fokus på økonomi dette året. Hatt et hardt trykk mot kommuneledelse med
tanke på de rammene skolen drives under. Roger er informert om at KS har en
ressursmodell som Solvang vil komme gunstig ut av, men resultatet vet vi lite om
enda. Roger opplever forståelse for at Solvang har hatt for lite midler. Overforbruk på
ca 2 mill i året. Korona relaterte utgifter kommer på toppen, omkring 3-400 tusen.
Skolen har under pandemien valgt å opprettholde gruppene på SFO, med mange
ansatte på små grupper uten mulighet til å slå sammen. Alle Korona relaterte utgifter
samles på en egen Covid-19 konto. Skal gjøres opp og evt kompenseres i ettertid.
Opprettholdelse av ordinære åpningstider har vært bidrag til at dette har vært
kostbart. 5, 6, 7 trinn har fått beskjed om et evt fravær blant lærere kunne resultere i
hjemmeskole. Men dette har gått veldig bra.
Ift hjemmeundervisning har det vært ulike tilbakemeldinger. Noen har strevd mer
med å få dette til å fungere enn andre. Noen har funnet ro og har fått dette til. I-PAD
hos alle elever har bidratt til at dette har vært mulig å gjennomføre. Skolen var
forberedt etter et forvarsel før skolen stengte. Enkelte andre skoler har ikke hatt
fordelen med Ipad hos alle elever.
Solvang er en romslig skole som har vært en fordel i denne utfordrende tida. Ingen
trinn deler inngang. Området er delt inn. Men det meste har gått seg til.
Nye læreplaner skal iverksettes neste skoleår. Forberedelsene ble utsatt som følge av
Covid-19. Dette vil være utfordrende.
Svømming er ett av fagene som har gått ut i denne perioden. Det vil bli gjort forsøk
på å ta igjen dette over sommeren, men det må koordineres med andre skoler og
svømmehallen.
Ny rektor Silje Bech-Hansen begynner 1. August. Glad for at hun er her til skolestart.
Er opprinnelig fra Lhmr, har to barn og har jobbet i Osloskolen i mange år, blant
annet som inspektør i tre år. De har mange av de samme oppgaven som en mindre
skole som Solvang har. Hun kommer på besøk til skolen i morgen.
Vannskade som følge av bevisst herværk. 3 toaletter må renoveres, øvingslokale og
studio må renoveres. Noe utstyr er det foreløpig ukjent hvordan det har gått med.
Skadene er taksert til i overkant av en halv million, med en egenandel på 50 000.
Men skadene kan fort bli dyrere. Håndverkere er i gang.
Det planlegges for en vanlig skolestart, med vanlige timeplaner. Det er raskere å gå
tilbake til nåværende situasjon enn omvendt.
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17 mai 2020 :
Krevende i Covid-19. Torun foreslo Bilrebus, noe som ble vedtatt. Vellykket
arrangement. Video laget av elevene ble frigitt på dagen. FAU ved den enkelte skole
har tatt over 17. mai komiteen. Denne komiteen har et overskudd på 60500, det er
brukt 1500 dette år. 3 trinn arrangerer og 6 trinn får inntekt fra kiosksalg. I år var
dette en digital Kafe. Denne ordningen er oppe til diskusjon.
Årsmelding
Se eget dokument

