
FAU møte 16.11.22

Til stede:
Øyvind Håvarstein-Hustoft 10A, Hilde Tønnessen 10D, Wenche Sollesvik Qvam 9B, Siv Vervik
Stousland 9B, Brit Reidun Aase (vara)10F, Heidi Petterson 9C, Ellen Torp 9F, Hanne Rødne 9D,
Natascha Wathne 10C, Yvonne Veberg 8B, Solveig Håland 8E, Iver Tønnessen Mathiesen 8D,
Hilde Tønnessen (vara) 8E, Natalie Solland 8C, Isabelle Smith 10B

Saker fra Rektor
Småglimt fra hverdagen siden forrige møte:

● Refleksutdeling i regi FAU
● Escape room med utvalgt gruppe fra hver klasse der vinnerlaget (best tid) får premie til

hele klassen
● Motivasjonsforedrag ved Anja Hammerseng-Edin (bra tilbakemelding fra både personal

og elever)
● Markering av skolens 20-årsdag, kake og konsert 17.11., personal har også hatt feiring

tidligere
● Fotballturnering via elevrådet
● Alle skoler har fått bevilget midler for å “hente opp” etter covid

○ Møteplassen har fått ekstra lærerressurser frem til jul
○ Valgfaggruppene har ekstra aktiviteter for å bygge opp fellesskap/samhold (f.eks.

bowling, pepperkakehus, Narnia)
● 10. trinn travelt

○ Heldagsprøver har begynt
○ Diverse VGS kommer til skolen og gir info om sine skoler i løpet av våren
○ Samarbeidsprosjekt oljerelatert bransje

● 9. trinn nesten ferdig med opplegg “Trygg i vann” (9F får i januar)
● Digipay: ny løsning for betalingsalternativ i kantinen. Alle bør ha fått hjem kort som kan

registreres og fylles på. Dette grunnet at skoler ikke lenger har lov å ha kontantkasser
lengre

● Viglio: nytt system for elevenes personalia of informasjon om karakterer, undervisning,
osv. Skal også brukes som kommunikasjonssystem mellom skole-hjem. Oppstart i
januar 2023; planleggingsdag over nyttår med fokus på opplæring i dette

Skolerute 23-24
Av de tre fleksible planleggingsdagene har Tastarustå satt en planleggingsdag til 16.11. (slås
sammen med planleggingsdag 17.11.) og en planleggingsdag dagen etter påskeferie.
FAU har ingen innvendinger/kommentarer til dette.

Økonomi
Status omtrent på 100%

Høring veiledende skolekretser, behandles i kommunestyret 23.01.23
● Skal kunne lette oversikten over hvilken skole man hører til, spes. som tilflytter til bydel



● Ingen endringer i veiledende inntaksområder for Tastarustå
○ Området Nedre Tasta hører til Tastaveden men er fysisk nærmere Tastarustå-

noe usikkert hvordan statsforvalter vil forvalte dette området videre med tanke på
rett til nærskole.

○ Skolebytte er kun mulig om det er forsvarlig plass på skolen: går som oftest greit
men kan muligens bli et problem for innkommende 8. trinn om ca 4 år.

○ Projisert tall for innkommende 8. trinn høst 2023: 5 klasser, med rom for
skolebytte

FAU tilbakemelding: det viktigste er at det blir god og jevn fordeling mellom ungdomsskolene.

Nasjonale prøver (8. og 9.)
Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag: leseforståelse ift tekster (konkrete og

abstrakte), mønster, tabeller, osv. Måler ferdigheter til både sterke og svake (trenger noen
ekstra støtte/hjelp til å få bedre leseforeståelse). Kartlegge om en klasse viser lavere forståelse
ift en type leseforståelse; blir da mer fokus på dette videre i undervisningen for den klassen. Vår
bydel ligger som oftest på gjennomsnittet (ca 50); 8. trinn i år: lesing og regning gjennomsnitt,
engelsk over snittet. Økende trend i skår over de siste tre årene (dvs årets 8. trinn har høyere
skår enn fjoråret, som hadde høyere skår enn året før det). 9. trinn i år ligger på gjennomsnittet i
lesing, regning noe lavere enn snittet. Det er en forventning om økning i 3-4 skalapoeng fra 8. til
9. trinn; våre 9. trinnselever har hevet seg 3,5 og 3,7 poeng.

Skoleball (status)
Ligger godt an, mangler noen vakter knyttet til klasser og endelige avgjørelser på noen saker.
FAU ønsker ikke å ha halvliter flasker brus, men legger opp til å ha en velkomstdrink.
Forslag fra andre FAU medlemmer:

Foreldre får vaktliste mer enn ei uke i forkant (når og hvor)
Bålpanne for de som har utevakt

Spørsmål til rektor: hva gjør vi om noen møter beruset? Rektor foreslår å være oppvakte og
følge med ved mistanke, gå i dialog med eleven, men trø varsomt (kan ha samarbeid med
personal om de er fremdeles til stede). Ved bekreftelse/helt sikker, ring hjem og be foreldre
hente eleven. Har hatt lite tilfeller av dette gjennom årene.
Får klasseliste og krysser ut hvem som kommer (ikke hvem som har betalt).

Foreldremøte med uteseksjonen, 14.12.22
Vi velger å ha et foredrag, med mulighet for spørsmål i etterkant (dialogkafé kan fort ta for mye
tid). Det er 130 seter i aulaen, pluss trebenker og stoler i mediateket; dette blir nok seter for alle
på en gang.
Tidspunkt/varighet blir 1,5 timer.
Siv sjekker opp mulighet for at skolen hjelper med oppsett i forkant, og låsing i etterkant.
Vi velger å ikke ha mat/drikke pga kort varighet og økonomi.



Referat fra SMU, v/ Siv
Ingen elever til stede, opptatt med andre oppgaver.
Jobber med mange praktiske saker, f.eks. Vannkoker (ikke innvilget) og flere sitteplasser i
gangen
Temauke 1.12.
Elevrådet/Truls ift ballkomiteen: holder på med rekruttering til underholdning, gå gjennom talene
i forkant (at det skal være greit innhold)- lydmann skal være klar for å stenge av. Til fra FAU:
bedt om å se på mobiltilgang, men ingen elever å diskutere med på det møtet. Ordningen
fungerer?  La ligge som før. Masse arbeid og konklusjon i FAU tatt ca halvannet år, vi har
allerede brukt nok tid på det.
‘
Eventuelt
Skal FAU ha egen Vipps (til skoleball), må vi ha en konto, og registreres som forening gjennom
Brønnøysund; er det heller mulig å knytte opp digipay til betaling for skoleballet? Sjekk opp i
god tid til neste års ball.

Økte tendenser i bydelen til at flere unge har med seg kniv ut i friområder; politi kan sette opp
tidsbegrenset kroppsvisitering, og har gjort dette, med få funn.

Frustrasjoner rundt at en klasse på årets 10. trinn har arrangert en felles klassetur. De har blitt
påminnet av FAU representant at det ikke lenger skal legges opp til dette, men har ikke fulgt
anmodningen. Hvordan gjøre dette mer synlig for alle at det ikke skal arrangeres offisiell
klassetur? Skolen gir ikke permisjon og FAU bør være raskt ute med å minne rektor på om å
formidle dette på høstens 8. klasse foreldremøte.Klassekontakter. Forslag om at FAU inviterer
nyvalgte klassekontakter til et samarbeidsmøte snarlig etter høstens foreldremøte.

Husk å sende ut innkalling med nye FAU medlemmer (9. trinn) til neste møte i januar.

Referent
Isabelle K. Smith


