
Referat møte i FAU Tastarustå skole 17.11.2021 

Gruppe: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Tastarustå skole 

Møtested: Tastarustå skole 

Møtedato/-tid: Onsdag 17.11.2021 kl. 19-21 

Deltakere: 8. klasse 

Wenche Søllesvik (8B) 

Siv M. V. Stousland (8B) 

Heidi Petterson (8C) 

Tone H. Sønneland (8C) 

Terese Frostmo (8D) 

Hanne Rødne (8D) 

Nina Pettersen (8F) 

Ellen Torp (8F) 

9. klasse 

Øyvind Røkenes (9B) 

Natascha Wathne (9C) 

Malin K.-Madland (9F) 

10. klasse 

Bente Wathne (10B) 

Marian Dalaker (10C) 

Kristian Norland (10D) 

Sveinung Lunde (10E) 

Lena Søyland (10E) 

 

Rektor (konstituert): Anne Katrine Mæland 

Forfall: Elena Egge Roux (8E) Annette B. Øvermo (9A) 

Tormod Andreassen (9D) 

Svein P. Svendsen (9E) 

 

Lisbeth Risanger (10A) 

 

Kopi til: Rektor (konstituert) 

 

1. Informasjon fra rektor 

Tastarustå skole er på grønt nivå. Situasjonene er krevende med mye sykdomsfravær blant ansatte 
og elever, men det har så langt gått bra pga. god tilgang på «faste» kompetente vikarer. Det har vært 
få Covid-tilfeller på skolen så langt. 

To tidligere vikarer har blitt ansatt i totalt en full stilling. Miljøveileder psykisk helse har blitt ansatt og 
starter februar 2022. 

Alle i 10. klasse har vært på hospitering, men en del fikk ikke førstevalget sitt pga. Covid-utfordringer 
på noen av de videregående skolene. Samtlige elever i 10. klasse får nå karrieresamtale med skolens 
yrkesrådgiver. I de kommende ukene vil alle videregående skoler i Stavanger kommune samt Strand 
VGS komme på besøk til Tastarustå og informere. 



Rektor presenterte gjennomføringsprosent i videregående skole for tidligere elevkull fra Tastarustå. 
Tastarustå ligger stort sett nær snittet for Rogaland. 

Nasjonale prøver (lesing, regning og engelsk) har blitt gjennomført i 8. og 9. trinn. Resultatene fra 
Tastarustå ligger stort sett nært forventet snitt (50 poeng). Resultat for enkeltelever blir nå analysert 
og tiltak blir iverksatt der det er nødvendig. 

Det utføres for tiden kartlegging av klassemiljø på 8. og 9. trinn, elevundersøkelse på alle trinn og 
foreldreundersøkelse på 9. trinn. 

Skolen har fått klarsignal for svømming i Tastahallen f.o.m. uke 47. 

Kantina er i drift.  

Økonomisk status er god. Bestilt inn nye bøker til diverse fag, samt ny industriell ovn til mat og helse, 
elektrisk flygel og symaskiner og høvelbenker tik kunst og håndtverk. 

2. Referat fra forrige møte 

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

3. Lokal 17. mai-feiring på Tasta 

Lokalt 17. mai-tog på Tasta har blitt diskutert i FAU Teinå, hvor det er positiv holdning. 

Dette har blitt tatt opp flere ganger tidligere år, men har strandet pga. delte meninger om saken. 

FAU Tastarustå har per nå delte meninger om saken. 

Det blir uansett ikke aktuelt for 2022. 

Initiativet til en slik ordning bør komme fra FAU ved barneskolene på Tasta.  

4. Juleball 2021 

Planlegging er godt i gang og det går bra. 

Det har stort sett gått bra å skaffe vakter blant foreldre, men noe varierende respons. Vaktlister vil bli 
satt opp om kort tid. 

Komiteen møtes i hallen uke 47 for å gå gjennom detaljer. 

Komiteen har fått god hjelp av tidligere komite, og får god støtte av skolen (Renate Teigland).  

5. Eventuelt 

I SMU-møte tidligere denne uka kom det opp et ønske fra elevrådet om flere langbord i kantina. Det 
ble diskutert å søke om tilskudd fra Sandnes Sparebank til dette, og en av representantene vil ta 
kontakt med Sandnes Sparebank for å undersøke om dette er mulig. 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor Natteravnene ikke setter opp vakter i perioden mellom høstferie og 
vinterferie. Siv Stousland tar kontakt med Frivillighetsentralen for å undersøke dette.  



Neste ordinære FAU-møte blir: 19.01.2022, kl. 19-21 

Møteoversikt skoleåret 2021/2022: 
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