
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid: Mandag 28. januar 2018, kl.19.30 
 
DELTAKERE: 
Anita Legland, rektor 

- Anna Kilmartin 1a, Robert Didrikson 1c (vara). 

- Carine Johansen 2a (vara) Helle Mørland 2b, Hilde Brastad Klungland 2c 

- Erlend Claussen 3a, Cecilie Klamseth Fylling 3b,  

- Robert Didriksen 4a, Kristin Auestad Danielsen 4b, Randi Alsaker Balle 4c 

- Marit Born 5a, Line Wallin 5b,  

- Maria Næsheim 6a, Lene m. Gimnes, 6b 

- Kjersti Hoddevik 7a, Agnete Staurland 7b 

 

Referent: Kjersti Hoddevik 7a og Randi Balle 4c 

- Fravær:  Bernt Nilsen 1b, Nicolai Langleite 1c, Mari Linn Larsen 2a, Anne Line 

Sleveland Olsen 3c, Annika Svendsen 5c, Elisabeth Skorve 6b, 

 

   

01/19 Godkjent agenda og tidligere referat. 
 

 

02/19 Nytt fra skolen ved Anita Legland,  rektor 
- Anita er tilbake igjen fra studiepermisjon 
- Informasjon om skoleruta 2019/2020. Anbefalt at skole og sfo har like 

planleggingsdager. Felles oppstart av alle skoler i Stavanger 15 august. Den 
største endringen blir senere oppstart etter nyttår i forhold til tidligere år, 6 
januar. Skolen minner igjen om at Åpen dag er obligatorisk. FAU har ingen 
invendinger. 

- Foreldreundersøkelsen 2018 for 3 og 6 trinn, høy svartprosent i forhold til i fjor. 
Positivt!  Støtte fra lærerne og motivasjon ser ut til å ha gått opp, mens daglig 
medvirkning og informajon om arbeidet til FAU/ SU hadde falt noe på 
statistikken. FAU vil ta umiddelbare grep og informere mer i flere kanaler, eks 
«status FAU året 2018». 

- Elevundersøkelsen på 6 og 7 trinn. Flere punkter under «Vurdering for læring» 
har fått lavere skår enn tidilgere. Skolen undrer seg over dette, og vil jobbe 
videre med avklaringer. 

- Smartklokkene inntar klasserommene. Rektor forteller om ulike utfordringer 
med å ha klokkene på, blant annet at de stjeler oppmerksomhet hos elevene, 
men også at det er lyttefunksjoner for foreldrene og noen situasjoner der 
foreldre og barn ringer til hverandre midt i undervisningen. Skolen ønsker å 
likestille smartklokker med mobiltelefon og ber FAU stemme over å ha samme 
retningslinjer. Resultat under i punkt 07/ 09- Eventuelt. Rektor presiserer at 
viktige beskjeder fremdeles kan ringes inn til skolens kontordame! 

- Info om skolen Plan for medborgerkompetanse. Det jobbes mye med «Den blå 
plakaten» med 4 felles regler for Tjensvoll skole. Skolen trenger hjelp fra 
foreldrene til å jobbe etter lignende regler hjemme. Oppfordres til å være tema 
på vårens foreldremøte.   

 



- Området rundt skolen, særlig parkeringsplassen er utfordrende. Mørkt, mange 
biler og barn som krysser. Trafikkgruppa oppfordres til å ta opp igjen tidligere 
henvendelse til kommunen om en bedre Av-og -på- stigningslomme, og flytte 
innkjøringen til parkeringsplassen. Var en sak for ca 1 ½ år siden, og vi har ikke 
hørt noe mer fra kommunen.  
 

03/19 Velkommen til nye FAU-representanter 
 

 

04/19 Gjennnomgang av hjem/ skoleplanen: FAU sitt mandat og oppgaver våren 
- Fotograf til klassebilder. Skal FAU ordne dette? I 2018 ordnet skolen visstnok 

dette selv. 
- Dugnadslister til 17 mai. Alle representanter er ansvarlige for at listene er fylt 

ut. Om noen ikke gjorde dette på høstens foreldremøte, så avklares det at en 
fremdeles ønsker å ha hjelp med kakebaking og lek/ rydding i skolegården på 17 
mai. Bedre å ha dette i backup, enn å ikke ha.  

- Utarbeide tema til vårens foreldremøte. 
 

 

05/19 Hvem vant refleksaksjonen? Rektor har ikke oppdatert oss enda. Vi venter på følgende: 
Vinner av refleksaksjonen mellomtrinn:  
Vinner av refleksaksjonen småtrinn: 
Vinner av størst deltakelse i foreldreundersøkelsen:  
 
Premiene blir kino for de som vant refleksaksjonen, og pizzalunsj for klassen som vant 
for spørreundersøkelsen. Skolen bestiller og får regning som FAU betaler. 
 

 

06/19 Status i klagesak KF skole/trafikk og trafikkundesøkelse nærområde - bør noen takkes 
ekstra?  
Vi beslutter at et takk med noen fine emojies er nok til «Nok er Nok»-mannen. Vi er 
tekknemlig et bra resultat, men vil være nøytrale med tanke på ta øvrige politiske 
standpunkt.  
 

 

07/19 FAU – arbeidsgrupper på neste FAU møte 11 mars kl 19.00: 
Tidligere oppstart denne dagen for å ha litt ekstra tid. Gruppe/klassesammensetningen 
er noe endret fra tidligere år. 
 

● Arrangement: 2.,3. og 6.trinn:  
-Fokus på 17 mai informasjon/ dugnadsbehov.  
- 17 komiteen/ økonomiansvarlig kommer innom og informerer litt. Få en 
oversikt over de midler vi brukte i 2018 for å dokumentere behov til ny søknad i 
bydelsutvalget? 
- 17 mai talen. Behov for endring av talere eller skal leder fremdeles si noe? 
- Blomsterkasser? Kjøpe eller få SFO til å bygge? 

● Trafikk: 4. og 7.trinn:  
- Jobbe videre med parkeringsområdet/ skoleveien.  
- Bør noen kontakte kommunen i forkant og høre status fra sist slik at vi har noe 
å jobbe ut i fra? 
- Evt ta kontakt med Hillevågs bydelsutvalg ang kommunens ansvar for sikker 
skolevei. Tips kom fra nestleder i bydelsutvalget, Daria Marie Johnsen, mor til 
noen i 1 klasse. 

● Skole – hjem: 1.og 5.trinn:  
-Utarbeide kafedialog-oppgaver til gruppesamtaler?  

 



- Evt også en kort tekst med info om FAU/ evt ulike roller/ verv på skolen til å 
vise på storskjerm, ref at foreldre ikke vet nok om vår funksjon? Evt presentere 
FAU-året 2018 på alle foreldremøtene som en kort oppsummering? 

08/19 Eventuelt  

 - Spørsmål om spisepausen og tv-titting på skolen. Flere foreldre opplever at barna ikke 
spiser godt nok da de bare ser på tv. Noen elever blir også redde av å se f.eks Supernytt. 
Eks «Handelskrigen». Er det individuelle regler pr klasse? Kan vi få til en felles standard 
slik som f.eks Madlavoll skole? Lese bok, høre på lydbok eller rolig musikk i stedet?  
 
- Mobilbruk/ smartklokke avstemming:  Enstemmig vedtatt at smartklokker skal ligge 
avslått i sekkene i skoletiden, på lik linje med mobiltelefon.  
 
- Bekrymring rundt bruker av Cromebook/ chatting i timene. De kan visst filme 
hverandre? Har lærerne god nok kontroll over hva som skjer i timene? 
 

 

 

Møtekalender 

2018: 

3.september 

15.oktober 

26.november 

 

2019: 

28.januar 

11.mars 

29 april 

3.juni 


