
Referat møte i FAU Tastarustå skole 26.05.2021 
 

 

Gruppe: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Tastarustå skole 

Møtested: Microsoft Teams 

Møtedato/-tid: Onsdag 26.05.2021 kl. 19-21 

Deltakere: 8. klasse 

Annette Buer Øvermo 

Øyvind Røkenes 

Natascha Wathne 

Tormod Andreassen  

Svein Petter Svendsen 

 

9. klasse 

Iver Tønnesen Mathiesen 

Kristian Norland 

Sveinung Lunde 

 

10. klasse 

Svein Kårtveit 

Siv Stousland  

Tonje Bjørk Rosengren  

Therese Sørbø 

 

Rektor: Heidi T. Høiland Arnesen 

Frivillighetssentralen: Eva-Maria Gärtner og Elliot Kim Jørpeland 

Forfall: Malin Kleveland-Madland 

Lisbeth Risanger 

Marian Dalaker 

Siv Madland 

Kopi til: Rektor 

 

1. Natteravnene 

• På andre skoler er ordningen at FAU rekrutterer natteravner, mens Frivillighetssentralen (FRV) 
administrerer. 

• Det er planer om samarbeid med natteravner i nabobydeler, eks om pumpehuset 
• FRV ønsker å informere om natteravn på det første foreldremøtet på høsten 
• FRV ønsker natteravnskontakt i FAU, som er bindeledd mellom FRV og de som skal gå 
• Hver klasse trenger fire minimum foreldre 
• Kontaktlærer bør ikke være ansvarlig for å verve foreldre, men vil være behjelpelig 
• Natteravnskontakter valgt: Natascha Wathne og Siv Stousland 
• Info om Natteravnsordingen vil bli lagt ut på skolens hjemmeside 



2. Informasjon fra rektor 

• Gult nivå i et par uker nå. Bra å få elevene samlet igjen. 
• Vurdering senere om de to siste ukene blir grønt nivå, men dette avhenger av hvordan 

smittesituasjon utvikler seg 
• Fokus framover på å bygge klassemiljø 
• Avgjørelse i natt om det blir streik. Ingen i ledelsen blir tatt ut, men 31 lærere. 14-15 lærere ikke 

tatt ut. Elever med hull i timeplan er fristilt, men det kommer til å være miljøpersonell tilgjengelig 
og disse vil organisere litt aktiviteter og mulighet for leksearbeid i klasserom. 

• Avslutning av skoleåret/ Alle nye elever som skal begynne i 8. trinn møter ute i skolegården 
fredag 11. juni. OTUS-dag avlyst, som i fjor. 

• 10.trinns avslutning som i fjor. Klassevis i amfiet med program på ca 45 minutt og 
vitnemålsutdeling. Foreldre får være med i år forutsatt påmelding. 

• Skolebruksplan: Nærskolen er framheva og står sterkere STOLT vil bli nedtona. Per nå er det bare 
fire skoler som har STOLT. 10% reduksjon i tildeling til STOLT, Lenden, Lundsvågen, Johannes 
Læringssenter (JL). 1. klassinger skal nå starte direkte på nærskole. Andre elever vil få en kortere 
periode på JL før de overføres til nærskole. For tastarustå er det en topp i antall elever nå, men 
elevantall ventes å gå ned framover. Fem klasser neste år, men så kan det bli fire. Utfordrende 
med klasserom. Planen sier det er 15 klasserom, men antallet er 14 disponible rom. Rektor vil ha 
dette inn som merknad til planen. 

• Forskrift for orden og atferd ny i år. Skolens trivselsplan er revidert og sendt ut. Mobilbruk:Fra 
totalforbud til at hver skole kan gjøre vurderinger. Skolen ønsker mobilhotell i timene men 
elevene har tilgang i friminutt. Trivselsreglement skal vedtas i SU. 

• Økonomi: Skolen tildelt ca 40 mill (1 mill til drift og resten til lønn). Leirskole vil koste 700000,- 
støtte fra kommune er 87000,- 

3. Referat fra forrige møte 

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

4. Skolebruksplan 

Kommentar fra Iver Tønnesen Mathiesen om mobbesaker der det ofte er mobbeoffer som oftere må 
bytte skole, mens mobber blir værende. Denne blir behandlet i SU. 

5. Valg av ny SU-leder 

Therese Sørbø orienterte om rollen. Tormod Andreassen stiller. Valgt for 1 år. 

6. Eventuelt 

• Siv Madland skal skrive søknad til Sandnes Sparebank om støtte inntil 10000 kr til sosiale 
arrangement for elevene.  

• Håper det blir juleball 2021. FAU representanter fra 8. klasse har utgjort komite + 2 stk fra 
fjorårets komite for erfaringsoverføring. Komiteens hovedansvar er organisering av vakter + pizza 
+ rydding. Elevene tar seg av resten. 

 

Datoer for møter i skoleåret 2021-2022 blir godkjent i SU. Therese Sørbø formidler disse til 
FAU når de er godkjent. 
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