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Referat møte i FAU Tastarustå skole 19.01.2022 

Gruppe: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Tastarustå skole 

Møtested: Tastarustå skole 

Møtedato/-tid: Onsdag 19.01.2022 kl. 19-21 

Deltakere: 16 stk.  8. klasse 

Wenche Søllesvik (8B) 

Siv M. V. Stousland (8B) 

Tone H. Sønneland (8C) 

Ellen Torp (8F) 

 

 

9. klasse 

Hilde Tønnessen (9D) 

Ann Elin Ørland Jønsson 

Annette Sørbø 

Isabell Smith 

Ronny Ellingsen 

Stine Bjørnevik 

10. klasse 

Iver Mathiesen (10B) 

Marian Dalaker (10C) 

Bente Wathne (10D) 

Sveinung Lunde (10E) 

Lena Søyland (10E) 

 

Rektor (konstituert): Heidi T. Høiland Arnesen 

Forfall: Heidi Petterson (8C) 

Tormod Andreassen (8D)  

Nina Pettersen (8F) Terese 

Frostmo (8D) 

Hanne Rødne (8D) 

Elena Egge Roux (8E) 

Annette B. Øvermo (9A) 

Svein P. Svendsen (9E) 

Malin K.-Madland (9F 

 

Lisbeth Risanger (10A) 

Kristian Norland (10D) 

 

Kopi til: Rektor  

 

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. 

Skolen klarer pt. å fylle alle nødvendige arbeidsoppgaver. Skolen har laget plan for å kunne drifte 
dersom det blir opptil 60% fravær blant ansatte. Ordinær undervisning vil pli prioritet dersom det blir 
press og særlig 10 trinn. Informasjonsmøte vedr. søkning til videregående vil mest sannsynlig bli 
digitalt.  
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Det er gjennomført elevundersøkelse på alle trinn. Skolen gjennomfører i tillegg Lenden sin 
kartlegging av klassemiljø i 8 og 9 klasse. I tillegg har det blitt gjennomført foreldreundersøkelse på 9 
trinn. Utklipp fra foreldreundersøkelsen.  

 

Generelt scorer skolen noe lavere i år enn i 2020 på foreldreundersøkelsen 

8 klasse scorer som alltid høyest på elevundersøkelsen, med synkende nivå i 9 og litt opp i 10 klasse. 
Ser vi på arbeidsmiljø/arbeidsro scorer 10 klasse som vanlig bedre enn de lavere klassene.  

Leirskole for 8 trinn er planlagt til uke 10-14 og er planlagt lagt til Frikvarteret på Ådneram.  

9 klasse revy er avlyst og hver klasse lager egne klasseshow. Klasseshowet blir filmet og skolens 
ledelse håper at det blir mulig å gjennomføre liveshow for foreldregruppene til våren.  

Kantine og andre miljøtiltak vil det jobbes for å åpne så fort som mulig.   

Budsjett: Rektor og administrasjonen har også i år klart å buke opp samtlige midler.  

2. Referat fra forrige møte 

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

3. Skoleruter 

FAU har ingen innvendinger til forslaget fra administrasjonen til skolerute for 22/23 Siste skoledag før  
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4. Konstituering av FAU 

Forslag om at FAU konstitueres på møte berammet 16/03-2022.  

5. Juleball 2021 - gjennomført 

Gjennomføringen var som planlagt:  

• Elevene var veldig fornøyd med arrangementet.  
• Arrangementet gikk veldig bra og samarbeidet med Renate og skolen gikk veldig bra.  
• Det er ytret ønske om fakler og bålpanne ved lufteplassen 
• Er det mulig å la noen bord stående slik at en får mulighet til å mingle dersom en ikke ønsker 

å danse.  
• Juleball komiteen vil stille med personer for å overføre kunnskap til nest års komité.  
• Stine Bjørnevik sitter med permen.  

6. SMU møte.  

Elevene er veldig fornøyde med juleballet.  

7. Eventuelt 

Klasseturer:  

Avslutningsturer i 10 klasse. FAU og skolens ledelse har tidligere anbefalt og oppfordret til at 
slike turer ikke gjennomføres. Dette gjelder turer med egenandeler og i skoletiden eller som 
kan oppfattes som en del av skolen.  FAU vil sende skriv til samtlige 8 klasser.  Utkast til notat 
ligger som vedlegg.  

FAU ønsker å presisere at dugnader for å skaffe penger til sosialaktivitet for elevene er vi 
positive til. Det er positivt at klassen har en klassekasse som kan brukes til å skape et godt 
sosialtmiljø i klassen.  

Neste ordinære FAU-møte blir: 16.03.2022, kl. 19-21 

Da skal det velges Leder og sekretær.  

Vi satser på å gjennomføres presentasjon av de forskjellige representantene på møte 
16.03.2022. 

Møteoversikt skoleåret 2021/2022:  
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Utkast til notat som distribueres til klassekontaktene:  

Foreldrearrangert klassetur – Tastarustå skole 

-Viser til vedtak gjort i oktober 2020. Foreldrearrangert tur som avslutning for 10.trinn har etablert 

seg som en sedvane ved skolen. Skolen har ikke vært involvert, og har heller ikke lov til å være 

involvert.  

-Avslutningstur i 10. trinn i regi av foreldre er i en gråsone, hvor gratisprinsippet ikke nødvendigvis 

forplikter når den blir lagt til fritid og det er frivillig. Men FAU stiller spørsmål til om denne ordningen 

likevel er i strid med en inkluderende skole, da disse turene er svært dyre og kan være ekskluderende 

for mange. 

-Det blir gjeninnført obligatorisk leirskole i grunnskoleløpet, med minimum tre overnattinger. Dette 

er i skolens regi som forholder seg til gratisprinsippet. FAU mener at dette er et svært godt tilbud til 

elevene og som inkluderer alle. Det at turen legges til 8. trinn kan også bidra til at elevene blir bedre 

kjent og gi positive effekter på det sosiale samholdet. 

-FAU vil tilråde at foreldrearrangert tur avvikles og har virkning for elever som starter på 8. trinn 

skoleåret 2020/21.  

-Denne tilrådningen er ikke til hinder for at det arrangeres annen form for foreldredrevne samlinger 

for å styrke klassemiljøet i løpet av 8.-10.trinn eller markering for elevene ved utgangen av 10.trinn. 

Disse aktivitetene må kunne inkludere alle uten store kostnader. 
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