
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – Tunballen barneskole 

Referat fra FAU-møte 

 
Dato: tirsdag 21. september 2021 
Tid: kl. 16.30 
Sted: Foajeen, Tunballen skole 

 
Info: Alle trinnvise foreldremøter ikke gjennomført. Derfor har ikke alle klasser valgt vararepresentanter.  

 

Klasse Klassekontakt  Tilstede (evt. navn på vara) 

1.trinn Elisabeth Slotte Tilstede 

1.trinn Malene Oppheim  Forfall 

1.trinn Tone Ramsland Tilstede 

     

2a Hilde Langfeldt Sunde Tilstede 

2b Marielle Hageland Forfall 

2c Anne Cecilie Aanonsen Vara: Hilde Røyrås Nygård 

   

3a  Åshild Haga  Tilstede 

3b Åshild Nielsen Forfall 

     

4a Natalia Cielinska Tilstede 

4b Tonje Weire Jørgensen Tilstede 

4c Ingen foreldrekontakt registrert  

     

5a Preben Olsen  Forfall 

5b Anders Ramsland Tilstede 

     

6a Michal Dörter Tilstede 

6b Veronica Ryen-Kristiansen Tilstede 

     

7a Marianne Mellemstrand Tilstede 

7b Torunn Helen Eidså Forfall 

7c Jeanette Engmark Vara: Myo Aung 

    

 Tidl. FAU-leder Tor Marius Markussen Tilstede 

 
 
01/ 21.22  Godkjenning av innkalling  

Vedtak: Godkjent  
 
02/ 21.22  Godkjenning av referat fra FAU-møte før sommeren - 17.03.2021 

Vedtak: Godkjent  
 
03/ 21.22  Valg av ny leder og nestleder for FAU for 2021-2022 

Vedtak: Leder Elisabeth Slotte, nestleder Tone Ramsland 
 
04/ 21.22  Årshjul for foreldreutvalget  

Vedtak: Godkjennes med endringer, oversendes rektor 
 

Tillegg i februar måned: 17. mai. Hvordan involveres foreldregrupper for dugnad?  
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05/ 21.22  Gjennomgang av veileder for FAU 

Vedtak: Tas til orientering og informeres videre på foreldremøter 
 
06/ 21.22  Nytt lokalt ordensreglement 

Vedtak: Tas som orientering og melder inn våre innspill i møtet og via e-mail til rektor 
innen 30.10.2021 
 
Kommentarer:  
- §5: Det ble løftet opp problemstilling om skolen bør ha forbud eller en generell 

anbefaling mot å bruke elektriske fremkomstmidler (les: el-sparkesykkel) til og fra 
skolen, for elever under 12 år.  
 
Grunnen er en økende trend med relativt unge elever som skaper mange farlige 
situasjoner i trafikken, samt at det er bedre for helsen at de benytter andre 
fremkomstmidler. Trygg Trafikk har også en slik anbefaling.  
 
Da dette ikke er en regel, men en anbefaling, så er dette ikke et direkte innspill til 
skolens ordensreglement. §12.1 i Oppl-loven sier at det er foreldrene som selv 
bestemmer hvordan barn komme seg til skolen. Foreldrekontakter tar allikevel 
dette opp til diskusjon i høstens foreldremøter pr klasse. 

 
07/ 21.22  Eventuelt  

 
Kommentarer:  
- Klassetur 7. klasse? 7a har allerede startet panting av flasker som innsamling. 

Legges inn som fast punkt i årshjulet for FAU/SAU.  
 

- Skateklubben på Nodeland må legge ned. Lurer på om skolen har bruk for 
ramper som kan monteres på skolens område? Tar kontakt med rektor/Elin 
Knudsen.  
 

- Skolebussen fungerer ikke godt nok. Busser dukker ikke opp, kjører forbi elever 
på busstopp, stopper ikke når barna trykker på Stopp-knappen og/eller kjører feil. 
Et eksempel er Hortemo busstopp. Flere foreldre har selv observert dette. Avvik 
meldes til skolen v/ Hildur som tar dette opp med AKT. 
 

- Ingen SFO-tilbud i ferier, for de som ikke normalt har SFO. Det er svært 
utfordrende at ikke familier kan kjøpe timer på SFO i skoleferier. De færreste har 
like mange feriedager som skoleelever har fri, og dermed tvinges mange foreldre 
til ulønnet ferie for å være hjemme med barna.  
 
Denne utfordringen ble løftet i høringssvaret fra FAU til Kristiansand kommune 
under behandling av nye retningslinjer og timer for SFO. Dette innspillet bør 
gjentas til rektor og videre til politikere i bystyret/oppvekstutvalget.  
 

- FAU bør følge opp trafikksikkerhet rundt skolen (trykk skolevei og p-plass på 
Tunballen) med skolens ledelse. Viktig prioritet som også ble løftet som innspill til 
kommunens trafikksikkerhetsplan i vinter 2021. 
 

- FAU bør følge opp prosjektet med oppgradering av uteområdet/skolegården, som 
både elevråd og FAU har jobbet med det siste året. Elin Knudsen er rett person 
her. Må søke midler fra kommunen, som også hjelper med prosjektering/søking.  
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Til alle foreldrekontakter:  
Det oppfordres til å dele saker på sakslisten med de andre foreldrene i klassen. Bruk gjerne 
Facebookgruppen til klassen din. FAU-leder vil gjerne få innspill til saker som rører seg på skolen 
eller i nærmiljøet, som FAU bør ta opp. 
 
 

 
 

Møteplan for FAU ved Tunballen skole 
 
Tirsdag 
21.09.21 

Tirsdag 
26.10.21 

Tirsdag 
23.11.21 

Tirsdag 
18.01.22 

Tirsdag  
15.03.22 

Tirsdag 
26.04.22 

FAU-leder/nestleder møter i Samarbeidsutvalget (SAU) like etter FAU-møtene, fra kl. 18-19 
 


