
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 
Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 
Dato/ -�d: Mandag 3.sept 2018, kl.19.30 

 
DELTAKERE : 
Knut Ole Eskedal, fungerende rektor 

- Bernt Nilsen 1b, Nicolai Langleite 1c 
- Helle Mørland 2b, Erlend Alvheim 2c  
- Øyvind Rimbereid 3a, Anne Line Sleveland Olsen 3a (siste gang) 3b mangler 

fau-rep? 
- Robert Didriksen 4a, Kris�n Auestad Danielsen 4b, Randi Alsaker Balle 4c 
- Line Wallin 5b 
- Elisabeth Skorve 6b,  
- Kjers� Hoddevik 7a, Agnete Staurland 7b, 

 
Referent: Randa Alsaker Balle 4c 
Fravær:  reperesentent for 1a, Sissel Østerhus, Marit Born 5a, Annika Svendsen 5c, Per 
Øyvind Nedrebø 6a 

   

27/18 Godkjenning av agenda og referat 
Forslag �l vedtak: Agenda og referat godkjennes  

 

28/18 Ny� fra skolen ved Knut Ole Eskedal, fungerende rektor 
 

● Anita Legland har utdanningspermisjon ut 2018. 
● Knut Ole forteller at de har få� 63 nye elever i 1 klasse.  
● Bemanning som planlagt så langt i år. 6 lærere i foreldrepermisjon som kommer 

�lbake. 
● Ny� for småtrinnet: Alle, minus første klasse, vil få Cromebook pga ekstra 

bevilgning. Ny IKT-ansvarlig for å styrke og hjelpe både lærere pg elever. 
● Ak�v skole er UIS si� forskningsprosjekt: Skolen utvider de�e �l alle trinn pga 

gode resultater. Fysisk ak�v læring må ikke forveksles med gym, men elevene 
holder noe høyere puls enn en vanlig undervisningssituasjon, sam�dig som de 
løser relevante læringsoppgaver. Målet er å bidra �l en mer variert skolehverdag 
for elevene, og komme nærmere målet om en �me fysisk ak�vitet daglig. For 
mer info se  www.stavanger.kommune.no 

● Skolen e�erlyser nye medlemmer �l SMU. Vi har valgt: 
- Robert Didriksen, representerer småskoletrinnet 
- Elisabeth Skorve, representerer mellomtrinnet 
● Fau får utdelt noen anbefalte avisar�kler fra skolen angående: 
- «Ikke kjør �l døra» 
- «Vi må skrøyte mer av lærerne» 
- «Mi� valg» 
● Foreldremøtene er i gang. Formøter først i de fleste klassene. Noen utvalgte 

klasser/ trinn får besøk av ledelsen. Eget system for de�e.  
● Hjem- skole planen er revidert. Flere oppdateringer vil sannsynligvis komme 

utover høsten, men endringer er gjort under punktene: 
- Lekser 

 

http://www.stavanger.kommune.no/


- Temalister med eksempler �l foreldremøtene 
29/18 Valg av leder 

● Randi Alsaker Balle 4c overtar stafe�pinnenn som FAU-leder 
● Helle Mørland 2b er vara og vil avhjelpe ved behov 

 

30/18 Oppdatering av kontak�nfo 
Listene må oppdateres y�erligere e�er foreldremøtene når nye Fau-respresentanter er 
valgt. 

Beny�er referatet her �l å tydeliggjøre retningslinjene for de ulike valgene av 
foreldrerepresentater �l FAU siden vi går inn i foreldremøteperiode. Info hentet fra 
Hjem- skole planen:  «Avtroppende FAU representant og klassekontakter har ansvar for 

utfylling og innlevering av liste til FAU –leder. Lærerne har ansvar for å levere listen til 

skolens kontor. Fau kontaktene velges på høsten og begynner etter jul, klassekontaktene 

velges om våren og begynner fra høsten. Fau-representantene sitter i to år (med unntak 

av 1. og 6.trinn som sitter 1,5 år) Klassekontakten sitter i ett år. Vara rykker automatisk 

opp til klassekontakt 2. året.  Lista fylles ut på foreldremøtene både høst og vår.» 

Det betyr i korte trekk at det velges ny FAU-rep for 2,4 og 6 trinn som starter opp fra 

nyttår. Ta gjerne et bilde av listene med navn når dette er klart etter møtet, i tilfelle 

originalpapiret forsvinner for oss. Send bildet til FAU-leder på epost: 

randi.alsaker.balle@gmail.com 

 

31/18 Plan for hjem-skole-samarbeid 
● Oppfordre foreldre på foreldremøtene om å kjøre minst mulig �l skolen. I det 

minste må vi være veldig oppmerksomme på farten vår, samt vimsete skolebarn 
nær vår vei.  

● Refleksaksjon? Aktuelt i november, i hver�all e�er at vi har skrudd klokken og 
det er begynt å bli mørkt. E� år var det al�or lyst og flere elever mistet 
mo�vasjonen. Kjers� Hoddevik sjekker ut mulighet for gra�s «slap-on» reflekser 
�l elevene. 

 

32/18 FAU - arbeidsgrupper: 
● Arrangement: 2.,3. og 4.trinn:  
● Trafikk: 5. og 7.trinn:  

 
● Skole – hjem: 1.og 6.trinn. 

- Foreldremøte(r) Ne�ve�/-bruk: Hvordan lage et godt årshjul for alle 
trinn? Flere �ps i Hjem-skole planen.  

 

33/18 Eventuelt  

   
 
 

Møtekalender: 

2018: 

3.september 
15.oktober 
26.november 
 

2019: 

28.januar 
11.mars 
29 april 
3.jun 

 


