
Referat møte i FAU Tastarustå skole 24.03.2021 
 

 

Gruppe: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Tastarustå skole 

Møtested: Google Meet 

Møtedato/-tid: Onsdag 24.03.2021 kl. 19-21 

Deltakere: 8. klasse 

Natascha Wathne  

Line Hartvigsen 

 

9. klasse 

Iver Tønnesen Mathiesen 

Kristian Norland 

Marian Dalaker 

Sveinung Lunde 

 

10. klasse 

Siv Stousland  

Tonje Bjørk Rosengren  

Therese Sørbø 

Siv Madland 

Rektor (stedfortredende): Anne Katrine Mæland 

Forfall:  

Kopi til: Rektor + stedfortredende 

 

1. Informasjon fra rektor (stedfortredende) 

• Koronasituasjon – Leirskole avlyst for en 8. klasse, Planlagt klasserevy avlyst 
• Ansettelser – 2 stillingskategorier utlyst (en på særskilt (2-4), en på ordinært (2-3)). Intervjuer er i 

gang. 
• Etterutdanning – fått med 6 stk, mot normalt 3 
• Budsjett – stort sett som før men en liten reduksjon 
• Ca 20 elever mer neste år  
• Trivselsreglement – vedtatt av Stvg kommune, skolen lager et lokalt vedlegg (elevråd, SMU, 

personal) særlig fokus på mobilbruk 
• Utviklingssamtaler på nett – spørsmål om lærerne har fått opplæring i Meet. Oppfordrer til at 

non-verbal kommunikasjon ikke kommer gjennom i nettmøter, særlig når det gjelder negative 
tilbakemeldinger. 

2. Referat fra forrige møte 

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

3. Valg 

Valg av kasserer gjennomført: Sveinung Lunde (ny). 



4. 17. mai 

Ingen arrangement planlagt på Tasta pga at det anses som umulig å gjennomføre noe ihht 
smittevernregler 

5. Natteravnene 

Trenger en kontaktperson som er bindeledd mellom kommunen sitt team og foreldrene på skolen. 
Frivillighetssentralen har ansvaret for Natteravnordning, men det trengs en kontaktperson blant 
foreldrene på skolen. Legge ved utkast til avtale til møtereferat. Sette opp et nytt kort møte med repr 
fra kommunen og frivillighetssentralen. Oppfordre kommunen til å sende møteinnkalling. 

6. Årshjul 

Utsetter dette til korona er over. Tas opp i neste møte. 

Neste FAU-møte blir: 26.05.2021, kl. 19-2030 (dette blir i Teams) 

Møteoversikt våren 2021 
- FAU onsdager kl. 19-21: 26.05.21 
- SMU onsdager kl. 08.30: 26.05.21 
- SU torsdager kl. 15-17: 27.05.21 
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