
FAU møte  
Tid/Sted: 30.11.2022 19:40 – 20:40, Tau Skole 

Saksliste 
1. Godkjenne referat (referat fra årsmøtet og forrige FAU møtet vedlagt) og refleksjoner rundt 

temamøte 

2. Gjennomgang regnskap/økonomi; opprettelse av nye kontoer 

3. Barn-/ungdomsmiljøet på Tau og ønske om folkemøte (se også vedlagt melding fra Fau Fjelltun) 

4. Tilsendte saker 

a) Krok til å henge klær bak garderobedørene 

b) Zipline på skolen 

c) Fotograf evaluering 

d) Team Rynkeby 

e) Film i SFO 

 

Til stede: Karin Elisabeth K. Wathne (1.), Per Gunnar Haga (1.), Line Helland (2.), Karen Dahle (3.), Ina 

Eckeberg (3.), Ingvild Apeland (3./4.), Anita Siem Hatteland (5.), Midhat Syed (5), Michelle Hølleslid 

(6.), Camilla Skappel (7.), Ruth-Nina Fiskå Rypestøl (Rektor), 

Forfall: Silje Merland (4.), Silje Nag Ulla (6.), Roy Morken (4.), Jill Ødegaard (2.) 

 

Referat 
1. Referat godkjent.  

a. Positiv tilbakemelding rundt temamøtet, særlig presentasjonen av "Med himmelen 

som tak" initiativet.  

b. Ønsker for neste år å få retningslinjer om mobilbruk for barn, og praktisk innspill om 

innstillinger som kan brukes av foreldre (potensielle foredragsholdere: Bård og Stina 

Karlsen). Kan også ha innlegg fra politiet som Jostein Flatebø's presentasjon for 

foreldrenettverk i 1. trinn i fjor. 

2. FAU Tau Skole stiftet med org. nr. 930 243 302. Vi må samle listen av klassene (årstall + 

klasse-"bokstav") til å opprette klassekontoene, og informere alle klassekontaktene om 

endringen. Midhat til å hente info fra Ruth Nina og drøfte en melding for klassekontaktene. 

Når FAU konto og klassekontoene er satt opp, kan vi overføre midlene til disse. 

3. Diskuterte ungdomsmiljøet. Hovedkonklusjoner: 

a. De fleste ungdommer er flotte; hele demografikken må ikke males i en farge pga en 

håndfull. En del barn og ungdom redd til å komme i veien eller rapportere andre for 

de vil ikke være "snitches". Trenger påminnelse fra voksne om støtten de har og 

viktigheten av å ta ansvar i forskjellige type situasjoner. 

b. Det pleier alltid å være de samme foreldre som stiller opp til møtene, så en til 

folkemøte er ikke det mest effektive måte til å nå fram. 

c. Kommunen har innvilget NOK 1 million til å ansette to miljøterapeuter som skal 

hjelpe Jan Erik Bratteli. Fritidstilbud for ungdommer vokser. 

d. Generelt sett negativ utvikling i holdninger, språkbruk og respekt for voksne. Viktig 

for lærerne til å gi tilbakemelding til foreldrene om hendelser. 

e. Anita og Karen drøfter et kort skriv til å dele med foreldrene om generell folkeskikk – 

å ta interesse i hva ungdommene driver med, grensesetting og tilstedeværelse. 



4. Eventuelt: 

a. Krok til å henge klær bak dører til dusjene i garderobene – uklart om det handler om 

Superparken eller gymsal ved ungdomsskolen. Ruth Nina skal følge opp. 

b. Ønske å sette opp zipline eller andre "lavterskels" leker i uteområdet på skolen – 

utsatt til neste FAU møte 

c. Evaluering av Fotograf Bjørkhaug – utsatt til neste FAU møte 

d. Deltakelse i Team Rynkeby skoleløpet – utsatt til neste FAU møte 

e. Hyppige bruk av film i SFO – Midhat har bedt personen som meldte inn saken til å ha 

en dialog med ledelsen i SFO først. FAU kan følge opp om foreldrene ikke får et 

tilfredsstillende svar. 

https://www.team-rynkeby.no/skoleloepet/meld-paa-skolen-din/slik-gjoer-du

