
SAKSLISTE FAU-MØTE 24.11.20 
 
Sted: Teams 
Tid: Tirsdag 24. november kl 1900 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 44/20 Forslag om nedleggelse av Tastaveden skole 
 
FAU-leder har vært i møte med FAU Tastaveden samt de andre nærliggende barneskolene. 
De har bedt om vår støtte mot nedleggelse av en ungdomsskole som flere av våre elever 
hører til. FAU Kampen støtter kampen mot nedleggelse. Det har blitt satt i gang 
underskriftskampanje og mailkampanje som retter seg mot politikere. Saken skal avgjøres i 
Kommunestyret i desember. 
 
Sak 45/20 Stokkaveien 33 
 
FAU har bedt virksomhetsleder for Boenhet ROP i Stokkaveien 33 om et snarlig møte 
sammen med skolen og SFO. Dette har blitt avslått med begrunnelse med at de heller 
ønsker å kontakte rektor når det nærmer seg oppstart. Dette oppleves som uheldig, da vi 
ønsker en dialog og direkte informasjon. Vi ber om at rektor tar med seg våre spørsmål i 
møte med virksomhetsleder. 
 
Sak 46/20 Tilskuddsmidler 
 
Kommunedelsutvalget har bedt FAU om å redegjøre for bruk av tildelte tilskuddsmidler. Vi 
har søkt om midler til trivselsaktiviteter i friminuttene. FAU har mottatt flere gode forslag om 
bruk av midlene. Vi har i samråd med rektor landet på å kjøpe et klassesett til hver klasse 
(22 stk) med ulike aktiviteter som baller, frisbee, hoppetau, kritt osv. Vi anser dette som et 
godt egnet tiltak nå som klassene har separate friminutt. 
 
 
Diskusjonssaker 
 
 
Sak 47/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

a) Velkommen til FAU-møtet. 
b) Saker til eventuelt 
c) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 

 
 
Sak 48/20 Elevens behov for aktivitet 
 
Foreldre etterspør graden av fysisk aktivitet på skolen.  
Hvordan oppleves dette av foreldre på de ulike trinnene?  
Hva sier læreplanen om fysisk aktivitet?  
Følges rådene fra nasjonale myndigheter?  
Skolens ledelse bes om å gi en tilbakemelding 
 



 
Sak 49/20 Info fra rektor 
 
Generell info fra rektor 
 
 
Sak 50/20 Skolemiljø-gruppen 

Rektor orienterer om kap 9A saker  

 

Sak 51/20 Samarbeidsutvalget (SU) 

Første møte dette skoleåret ble avholdt 28.10 

 

Sak 52/20 Eventuelt 


