
FAU møte 18.01.23

Til stede:
Heidi Høiland Arnesen (Rektor), Nicolai Lenning 10E, Natascha Wathne 10D, Siv Stousland 9B,
Kjersti Bjørnøy 9E, Håkon K 9B, Frode Klungtveit 8B, Natalie Solland 8C, Hilde Tønnessen
10D, Wenche Søllesvik 9B, Kristian N 9D, Øyvind Håvarstein-Hustoft 10A,Unni Mikkelsen,
Solveig Håland 8E, Isabelle Smith 10B

Orientering ved rektor:
Glimt fra hverdagen

● Januar: innsats for andre- bakesalg med inntekt til WWF
● Desember:

○ Juleforestilling m/ personal band, pepperkakepynting, solbærtoddy, storsamling
(deles nå i 2 pga. plassmangel med så mange elever)

○ Juleball godt utført, mest positive tilbakemeldinger.Fremover:
○ Ny klasseturnering via elevrådet, basketball
○ 8. og 9. trinn fikk karakterer denne uka, 10. før jul
○ 8. trinn leirskole på frikvartalet  (Ådneram)
○ 9. trinn revy uke 6-8, første ordentlige (live) siden pandemien. Mye engasjement

fra elevene, flere som ønsker roller/verv. Mye fokus på revy, mindre fagarbeid,
men støtter opp om sosiale mål og fellesskap.

○ 9. trinn hospitering uke 10
○ 10.trinn forberedelser til VGS (åpen dag, karrieresamtale, søke plass innen 1.

mars, foreldremøte 24.01.
○ Forberedelser til eksamen: muntlig prøveeksamen i uke 10, 20 min. økter per

elev, sensor fra 9. klasse lærere - nyttig for både elever og lærere (spesielt
nyutdannede lærere).

○ 8. trinn høst 23: 126 elever, blir 5 klasser. Noe mulig plass for elever som søker
skolebytte til Tastarustå

Kantine: digipay ser ut til å fungere bra

Vigilo: nylig startet opp. Brukes i hele Svg kommune, samler all elevinfo på samme sted. Fins
enda ikke en kommunikasjonsmodul skole-foreldre; utprøves på 3 skoler akkurat nå og evt
vurderes/settes i bruk

Samarbeidsutvalgmøte 19.01. avlyst pga for få saker; mangler f.eks. ferdigstilt
budsjett/økonomi. Mulig at neste års budsjett blir lavere pga færre elever i neste års 8A.

Ny læringsplan: lærergruppa jobber sammen med å finne måter å iverksette denne. Mer fokus
på å være i læringen enn formelle vurderinger underveis. Karakterer kun ved terminvurdering.
Lærere må da finne måter å kunne vurdere elevene i arbeidssituasjoner i klasserommet
(varierte oppgaver), samt gi tips og veiledning til den enkelte ift hvordan øke sin
kompetanse/forståelse om de forskjellige fagene. Tilbakemelding fra andre skoler som har



allerede implementert dette er at elever er er engasjert i læring, ikke bare sine karakterer. 10.
trinn fortsetter som før for å ikke forstyrre prosessen de allerede er i. Fortsetter som
lekse-redusert skole inntil videre.

Natteravn:
Frivillighetssentralen har ansvar for Natteravnordning; de har spurt FAU på ungdomsskolene i
Tasta bydel om å ha økt ansvar for rekruttering og igangsetting av tilbudet. Dette med bakgrunn
i at det er lite oppmøte per i dag (foreldre skriver seg opp som frivillige på foreldremøtet, men
møter ikke opp til selve oppgavene).
Kommentarer fra dagens diskusjon rundt dette:
Får foreldre for lite informasjon til å vite hva som innegår i å gå natteravn (lavere terskel for å
ikke møte opp)? Kan f.eks. Frivillighetssentralen sette opp et informasjonsmøte i etterkant av
foreldremøte, der alle som har skrevet seg på kan få en innføring i oppgaver og bli kjent med
dem de skal gå med?
Er Spond innkallingen for tett opp til aktuelle datoer - er det en måte å sette opp vakter i god tid
slik at man kan planlegge rundt helgturer o.l.?
Er det nok promotering og reklamering for natteravn i bydelen (alle kan bli natteravn, trenger
ikke å ha en ungdom på skolene)?
Reservasjoner blant de fleste om dette er FAU sitt mandat, da dette ikke er direkte
skole-foreldre sak.

Endelig avgjørelse er at vi ikke ønsker dette som en dedikert rolle for FAU, men kan heller bistå
med en Natteravnskontakt fra FAU som deltar på bl.a. Natteravn møter og tar ansvar for å kalle
inn Natteravner til foreldremøter. Det er enighet mellom FAU Tastarustå og FAU Tastaveden i
dette. Vi sender også inn våre forslag om informasjonsmøte o.l. til Frivillighetssentralen.
Siv og Solveig melder seg som Natteravnskontakter.

Verv:
Leder, nestleder og sekretær er alle representanter fra 10. trinn og går derfor ut av FAU til
sommeren. Anmodning til resterende FAU medlemmer at man tenker gjennom om man ønsker
en av disse vervene, og dette avgjøres på neste møte.

Evt.:
● Tilbakemeldinger fra foreldremøtet (temakveld) i desember har vært gode. Man

opplevde god informasjon fra både politi og uteseksjon.
● Juleball: litt rotete i regnskapet grunnet vipps betaling til en person per trinn, forslag om å

bruke digipay fremtidige arrangement. Heidi undersøker, men er usikker på hvordan
innføre det, pga strenge regler rundt omsetning og bruk av penger på konto.

Isabelle K. Smith
Referent


