
FAU referat 15.10.18 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid: Mandag 15 oktober 2018, kl.19.30 
 
DELTAKERE: 
Kristin Kvamme, representant fra ledelsen ved skolen 
Elisabeth Kvinnesland (kasserer) 

− Camille Eboth 1a, Bernt Nilsen 1b, Nicolai Langleite 1c 

− Sissel Østerhus 1a , Helle Mørland 2b,  

− Erlend Rimbereid 3a (egentlig ny fra nyttår) 

− Robert Didriksen 4a,  Randi Alsaker Balle 4c 

− Marit Born 5a, Annika Svendsen 5c 

− Per Øyvind Nedrebø 6a, Elisabeth Skorve 6b  

− Kjersti Hoddevik 7a,  

 

Referent: Helle Mørland og Randi Alsaker Balle 

 

Fravær:  Knut Ole Eskedal, fungerende rektor, Erlend Alvheim 2c, Øyvind Rimbereid 3a, 

Kristin Auestad Danielsen 4b, Line Wallin 5b, Agnete Staurland 7b 

   

34/18 Godkjenning av agenda og referat 
 Agenda og referat godkjennt 

 

 

35/18 Nytt fra skolen ved Kristin Kvamme, Avd leder for 2,3 og 4 trinn snakker for skolen 
istedenfor rektor. 
 
- Trafikkutvalg 
I Bjørnstjerne bjørnsonsvei har trafikken tatt seg ytterligere opp. Skolen har sendt brev 
til kommunen. De lurer på om FAU også er opptatt av dette. Det er vi. Se mer info 
under eventuelt i forhold til en annen sak som er kommet inn. 
 
-Skolemiljøutvalg gruppe 
To rep fra FAU må møte; Elisabeth Skorve og Robert Didrikson har meldt seg. 
 
- Lærerene skal på studietur/kompetanseheving i Skotland ifb med planleggingsdagene 
som er bestemt i november. 
 
- Språkløyper.no 
Program for skriving på alle trinn. 
 
- 17.mai 
Skolen lurer på om det er bestemt hvem som har ansvaret? 
Det avklares at det er 6. trinn har ansvar. Vedtatt på høstens foreldremøte. Inntekter 
går til skoletur. Foreløpig deler de andre trinnene noe ansvar, slik som tidligere år. 
 
I forbindelse med 17 mai dugnaden tas det opp at trinnet ønsker å være en dag ekstra 

 



på skoletur, da de ser ut til å ha midler til dette. Dette har ikke blitt avklart tidligere, og 
dette er å anse som en muntlig forespørsel til skolen. Er dette greit? Hvis nei, ønsker 
foreldregruppen tilbakemelding snarest på hvordan de må gå frem slik at de kan få 
argumentere for dette opplegget. Avklaring fra skolen må komme innen neste FAU 
møte. 
 
Forslag til neste trinn: Prøve å legge 7.klasseturen tidligere på året sånn at elevene får 
nyte godt av bedre miljø i en enda lengre periode før de slutter.  
 
Info om økning i konflikter mellom spesielt jentene i de høyere trinnene 

− Hvor gå det galt? 

− Skolen begynner på dette arbeidet fra de begynner på skolen. Kan en bruker 
MBK (medborger kompetanse timen) enda mer aktiv mot dette? Det er 
utarbeidet en egen MBK plan, som skal ligge på hjemmesiden (ellers sender 
skolen til FAU leder) 

− Kan de benytte en NRK- serie som omhandler utestenging av jentene i en 
undervisningen? (hva er navnet på serien?) 

− Kan dette være tema på vårens foreldremøte hvor FAU representanter er 
delaktige i valg av tema osv?  

 
-Info om flere nye produktutvalg ifht melkeordningen fra TINE: 
Dette er drøftet i FAU tidligere, og vurdert at for mange valg ikke er nødvendig og 
potensielt skaper ekstra forskjeller i klassene. FAU tar en kjapp avstemming og 
konkluderer med å fortsette å begrenset utvalget til foreldrene. 
 
-Foreldrene spør skolen: 
Hvordan fungerer det med kantine? Er det noe statistikk om hvor mange som faktisk 
bestiller kantine mat? Noen foreldre har etterlyst andre betalingsmuligheter, eks vipps. 
 

36/18 Ytterlig oppdatering av representanter sin kontaktinfo etter nyvalg på foreldremøter 

• Helle utfordres til å sette dette i et bedre system for oss 

• Samler info 
 

 

37/18 Planlegging av høstens refleksaksjon 

• Hvem gjør hva? 
 
Vi fortsetter å forsøke å få tak i gratis reflekser, men foreslår at dette avholdes uansett 
om vi får tak i eller ikke. Foreslås avholdt de to siste ukene i november, uke 47 og 48.  
Lærerene teller hvor mange i hver klasse som har refleks på seg, slik som tidligere. En 
klasse fra småtrinnet og klasse fra mellomtrinnet kan vinne. Foreløpig satt at klassen 
kan vinne en pengepremie (500kr), men det undersøkes en alternativ premie som er 
verd mer.  

− Marit Farhet-Born sjekker med kinoen (hvor mye koster det å leie salen f.eks) 
 

 

38/18 Åpen dag (FAU og foreldrenes bidrag)  

• Alle må ta med kopi av listene fra sine klassers foreldremøter. Det var mange 
representanter som ikke hadde kopi. Helle vil kontakte skolen for å få tak i kopi 
av lister til åpen dag som lærerne skal ha tatt vare på.  
 

Hva er bakgrunnen for at FAU eller 7 trinn skal kjøpe inn brus? Det er kommet FAU 
leder for øret etter møtet at skolen har avtale med Coca Cola og kan bestille og få brus 

 



levert direkte på døren med returavtale. Dersom det ikke er noen spesielle grunner til 
at foreldregruppen skal kjøre flere privatbiler og bruke rå muskelkraft til å få dette i hus, 
så foreslår vi at skolen bestiller dette selv.  
  
Flere foreldre savner info om hva åpendag er.  Det diskuteres at folk kan ta med andre 
ting enn bare kaker, kanskje noe påsmurt eller fruktspyd, pizzaboller eller lignende. Ikke 
ting med nøtter pga allergi på skolen. Dersom en har bakt noe melk/gluten osv- sørg for 
å merke dette godt slik at det ikke er forgjeves. Har skolen ellers kontroll? 
 
Hver FAU representant skal minne sine foreldre på hva de har skrevet seg på ang åpen 
dag! En måte kan være å legge ut en oversikt i Facebook gruppene pr trinn, sende epost 
eller sms.  

 

39/18 FAU - arbeidsgrupper: 
● Arrangement: 2.,3. og 4.trinn:  

 
● Trafikk: 5. og 7.trinn:  

I etterkant av møtet 15.10.18 fikk FAU-leder en ny epost henvendelse den 18.10.18 om 
at det var mulighet til å klage på vedtaket til KF-skolen innen 26.10.18, ref eventuelt sak 
under. Det ble da kommunisert via Facebook-siden vår og avtalt at trafikkgruppen 
samles 25.10.18 for å komme med en uttalelse på våre vegne som vil bli formidlet til 
gruppen vår via et flles google-dokument. De som er uenige må uttale seg, ellers vil 
dette forhåpentligvis bli sendt innen fristen. 
 

● Skole – hjem: 1.og 6.trinn. 
- Foreldremøte(r) Nettvett/-bruk: Hvordan lage et godt årshjul for alle 

trinn?  

 

40/18 Eventuelt – to saker 
 

1. Info om Teaterforestillingen - Trollmannen fra Oz, ved kasserer Elisabeth 
Kvinnesland. 

FAU tjener penger på salg av billetter. 50kr i overskudd pr voksen billett vi selger. Dette 
da de koster 120 i innkjøpspris, men selges for 170kr. Fremdeles god billettpris for den 
enkelte. FAU tjener mellom 5000-10000 kr via salg av teaterforestillingen (350 billetter 
tilgjengelig). Vurdere å legge ut på FB sidene at det fremdeles er noen billetter igjen, 
hun skal telle opp og gi beskjed dersom nødvendig. 
- Plasseres klassevis 1-7, de yngste fremst og de eldste bak 
- Vi i FAU har lov til å gi beskjed til skolen hvis vi ser at noen ikke har råd, så kan de få 
gratis billetter. Kanskje legge det på skolens hjemmeside til neste år for å spre 
budskapet? Eller må lærerne få dette ansvaret siden de kjenner familiene best? 
 
Hva har FAU brukt penger på det siste året: 
- Gratis leker m/premie på 17 mai (ca 7000kr) 
- Nytt lydanlegg 
Status pr i dag ca 25 000kr i kassen. 
Skal vi søke til bydelsutvalget for å søke om mer tilskudd for midler? Hvis vi kan 
forsvare utgiftene vi har hatt og disse er brukt opp, kan vi kanskje få ytterligere midler 
ettersom vi fremdeles er litt i nystart perioden etter at korpset tok med seg det meste. 
17 mai gruppen kan kanskje gi oss innspill til hva de trenger?  
 

1. Henvendelse fra som kom til FAU leder fra en forelder i 4a.  

 



Vedtatt ny kristen privat skole på nabotomten til Tjensvoll skolen, KF-skolen 1-10 trinn. 
Mer trafikk i området? Er det tilrettelagt for det?  Spørre skolen hva de har ‘gjort/hørt’.   
 
Det vedtas å sette dette på agendaen for neste FAU møte, trafikkgruppen. FAU rep fra 5 
og 7 + Nicolai ser dette i relasjon til andre områder med trafikk i området. Ta opp igjen 
dette med «Kiss & fly» lomme til å sette av barna, hva har skjedd med dette etter møtet 
i fjor med politiet osv? Vurderes som sak for Trafikkgruppen. De avtaler å sitte litt ekstra 
etter neste FAU møte 26 november. Endret etter møtet, se punkt 39/ 18 FAU 
arbeidsgruppe: Fremskynder møtet til 25.10.18 for å komme med en uttalelse innen 
klagefristen. 
 

   

 

Møtekalender 

2018: 

3.september 

15.oktober 

26.november 

 

2019: 

28.januar 

11.mars 

29 april 

3.juni 


