
Referat møte i FAU Tastarustå skole 15.09.2021 
 

 

Gruppe: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Tastarustå skole 

Møtested: Tastarustå skole 

Møtedato/-tid: Onsdag 15.09.2021 kl. 19-21 

Deltakere: 8. klasse 

Elena Egge Roux (8E) 

 

9. klasse 

Ronny Ellingsen (9C) 

10. klasse 

Iver Tønnesen Mathiesen 

(10B) 

Kristian Norland (10D) 

Sveinung Lunde (10E) 

Lena Søyland (10E) 

 

Rektor (konstituert): Anne Katrine Mæland 

Forfall: Wenche Søllesvik (8B) 

Tone H. Sønneland (8C) 

Magdalena Szuster (8D) 

Nina Pettersen (8E) 

Annette B. Øvermo (9A) 

Øyvind Røkenes (9B) 

Tormod Andreassen (9D) 

Svein P. Svendsen (9E) 

Malin K.-Madland (9F) 

Marian Dalaker (10C) 

Kopi til: Rektor (konstituert) 

 

1. Informasjon fra rektor 

• Tastarustå skole er på grønt nivå 
• Det har vært en kjekk oppstart med flere sosiale aktiviteter. Alle trinn har vært på 

aktivitetsdager 
• Totalt 381 elever. Fem klasser gikk ut i vår, seks klasser på 8. trinn i år. 
• Det er utlyst en ny stilling som miljøveileder psykisk helse. 
• Foreldremøter avholdt på alle trinn – godt oppmøte 
• Planlagt svømming i Tastahallen har ikke blitt gjennomført pga tekniske problemer i hallen. 
• «Møteplassen» (leksehjelp) har startet opp igjen, med godt oppmøte. 
• Ordning med Trivselsledere (TL) har startet opp igjen. 
• Kantine ikke startet opp foreløpig, pga. utfordringer med betalingsløsning (kontanter ikke 

OK). 



• Økonomisk status er god. Bestilt inn nye bøker til diverse fag. 

2. Referat fra forrige møte 

Referat fra forrige møte ble ikke diskutert, men anses som godkjent. 

3. Juleball 2021 

Dato er satt, 2. desember. Elevråd har allerede satt ned komite. Hovedkontakt på skolen er Renate 
Teigland. 

Det kalles inn til ekstra FAU-møte 30. september for å starte planlegging av juleball fra FAU’s side. 
Representanter + vara fra 8. klasse og representanter fra 10. klasse er invitert. Renate Teigland er 
også invitert. 

Hensikten med møtet er blant annet å sørge for erfaringsoverføring fra de som var med og 
arrangerte forrige juleball i 2019 (dvs. de som nå har ungdommer på 10. trinn) og de FAU-
representantene som får hovedansvaret nå (dvs. de som har ungdommer på 8. trinn). 

4. Eventuelt 

Spørsmål fra FAU-leder til rektor: Hva er gjennomføringsprosenten i videregående skole for 
elever som har gått på Tastarustå skole? Rektor skal undersøke og gi tilbakemelding. 

Ekstra FAU-møte om juleball blir: 30.09.2021, kl. 19-21 

Neste ordinære FAU-møte blir: 17.11.2021, kl. 19-21 

Møteoversikt skoleåret 2021/2022: 
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