
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid: Mandag 26.november 2018, kl.19.30 
 
DELTAKERE: 
Knut Ole Eskedal, fungerende rektor 

- Vara Anna Kilmartin 1a,  

- Sissel Østerhus 1a, Vara Elisabth Skorve 2b, Erlend Alvheim 2c 

- Øyvind Rimbereid 3a, Cecilie Kaluset 3b 

- Kristin Auestad Danielsen 4b, Randi Alsaker Balle 4c 

- Marit Born 5a, Line Wallin 5b,  

- Per Øyvind Nedrebø 6a, Elisabeth Skorve 6b,  

- Kjersti Hoddevik 7a, Agnete Staurland 7b, 

 

- Fravær:  Camilla Eboth 1a, Bernt Nilsen 1b, Nicolai Langleilte 1c, Helle Mørland 

2b, Robert Didriksen 4a, Annika Svendsen 5c 

 

Referent: Randi Alsaker Balle 

 

   

41/18 Godkjenning av agenda og referat 
Forslag til vedtak: Agenda og referat godkjennes  

Godkjent 

 

42/18 Nytt fra skolen ved Knut Ole Eskedal, fungerende rektor 
- Oppdatert FAU på lærernes nylige studietur. De jobbet med godt Overordnet 

del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, 3 kapittel 3. Dette omhandlet 
proffesjonsfellesskapet og utnyttelse av interne ressurser.  

- Utviklingssamtalene for høsten er i gang i de fleste klasser.  
- Årets foreldreundersøkelse på 3 og 6 trinn er i gang. Skolen ønsker gjerne 

drahjelp fra de ulike foreldrerepresentantene på de aktuelle trinnene for å få 
foreldre til å svare på undersøkelsen. FAU foreslår at klassen med høyest 
svarprosent vil få en påskjønnelse. Det foreslås at representantene på 3 og 6 
trinn blir enige om en felles tekst som kan publiseres på trinnene sine 
kommunikasjonskanaler eks facebooksider. Hvem informerer om 
«konkurransen»? 

- Skolen/ driftstyret har godkjent en ekstra overnatting på leirskole for 7 klasse 
dersom det blir laget en alternativ skoledag med program. Oppholdssted må 
være i en avstand som muliggjør at lærer(e) kan komme frem og tilbake på 
dagtid.  

 

 

43/18 Evaluering av Åpen dag 
- Åpen dag: aktiv dag. Skolen er fornøyd. Samlet inn 123 000kr totalt. Det er litt 

mindre enn i fjor.  
- Samarbeid med FAU gikk bra.  
- Hadde vi nok brus? Noen sa at de gikk tomme. Vurdere litt mer til neste år?  

 



- 1 klasse opplevde litt logistikkproblemer da de kom med kaker og kaffe 
ettersom klasserommene var stengt da elevene først skulle opptre i gymsalen. 
Dette bør informeres/ avtales bedre neste år mellom lærerne og 
foreldregruppen. 

 

44/18 Høstens refleksaksjon- status 
Refleksaksjon blir i uke 49 og 50. FAU fikk til slutt tak i en del reflekser, i overkant av 300 
stk. Skolen vurderer hvem som trenger. 1 klasse fikk refleksvest tidligere i år. Premiering 
til beste klasse på litetrinn og mellomtrinn. Kino er foreslått som premie, og Marit har 
undersøkt at vi kan betale 55kr pr elev uansett om vi fyller opp en hel sal eller ei. Husk 
at faktura skal betales av FAU. 
 

 

45/18 Status i klagesak KF skole/trafikk og trafikkundesøkelse nærområde  
Klagesak videresendt til Fylkesmannen, og trafikkundersøkelsen er ikke ferdiganalysert 
og behandlet i nytt bystyremøte. Den ene tellingen ble uheldigvis gjort den dagen da 
skolen skulle dra på studietur 141118 og hadde oppfordret alle barna på SFO til å bli 
hentet senest kl 14.30. Vi mistenker at dette også kan påvirke antallet gjennomkjøringer 
på den måten at de ikke ble registrert på målingen, og dette er en del av det daglige 
totale trafikkbildet, i tillegg til alle de andre.  
 

 

46/18 Takke de avtroppende FAU-representantene 
Hjertelig takk til dere alle<3 
Oppfordret de avtroppende til å sørge for at de nye Fau-representantene blir lagt til i 
FAU-gruppen på facebook. Dette gir en smidigere overlapp med tanke på 
informasjonsoverføring. 
 

 

47/18 FAU - arbeidsgrupper: Ikke gjort noe mer i dette møtet. 
● Arrangement: 2.,3. og 4.trinn:  
● Trafikk: 5. og 7.trinn:  

 
● Skole – hjem: 1.og 6.trinn. 

- Foreldremøte(r) Nettvett/-bruk: Hvordan lage et godt årshjul for alle 
trinn?  
 

 

48/18 Eventuelt 
- Driftstyret trenger ny leder: Det skal være en foreldrerepresentant,  

ønskelig noen som allerede er i FAU og kjenner en del prosesser. 
Agnete har vært med i 2 år, men har nå en del andre forpliktelser som 
gjør timeplanen litt krevende fremover. Det er en kjekk oppgave, ikke 
altfor krevende, men innebærer like mange møte som FAU-møter i 
året. En får et godt innblikk i driften av skolen.  
 

- Verv og dugnad: Det er mye de samme foreldre som havner i verv-
situasjoner og fyller opp dugnadslistene år etter år ved skolen. Slik 
ordningen er nå vil de som ikke møter på foreldremøtene slippe unna å 
bidra med noe, og vi ser at det fører til en ganske stor skjevfordeling på 
den øvrige foreldregruppa. Særlig utsatt er de som allerede har et verv 
og tar ansvar for å tette en del hull i listene. 
 
Vi ser også at det kan være vanskelig å få frivillige til å sitte i FAU og er 
enige om at vi må selge inn dette vervet på en bedre måte da vi synes 

 



dette er en kjekk og givende mulighet til å støtte skolens arbeid. Vi 
foreslår derfor følgende: 
 
FAU og klassekontaktene er som hovedregel fritatt andre 
dugnadsoppgaver det/ de årene de har verv. Dugnadslistene fylles ut 
med lærerne og foreldrerepresentanter/ klassekontaktene på formøtet 
til foreldremøtet på høsten. Vi kan ta utgangspunkt i klasselisten og 
ALLE foreldre får minimum en oppgave hver. Lærerne får eventuelt 
unnta noen eller tilpasse oppgaver dersom noen foreldre absolutt ikke 
kan bidra.  
 
Listene vises eksempelvis på PowerPoint i klasserommene etter felles 
foreldremøtet, deles ut som ranselpost, og er da allerede registrert 
elektronisk og blir da enklere å tilpasse slik at det går an å legge dette 
ut på skolens nettside på de ulike trinnene.  
 
FAU tror dette vil hjelpe på rekrutteringen til FAU/klassekontaktrollen, 
og ser for oss at det faktisk kan muliggjøre bedre integrering/ 
sosialisering da ALLE må bidra til felleskapet. Vi foreldre må også gå 
foran som gode eksempler for barna våre, og  og dette synliggjør en 
tydeligere forventning om å stille opp på de ulike arrangementer- til det 
beste for barna. (Ref Medborgerkompetanse og sosial ansvar/ mål om 
aktive foreldre som skolen har fokus på) 
 

   

 

Møtekalender 

2018: 

3.september 

15.oktober 

26.november 

 

2019: 

28.januar – neste møte 

11.mars 

29 april 

3.juni 


