
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid: Mandag 09 mars 2020, kl.19.30. 
 
DELTAKERE: 
Anita Legland, rektor 
 
Johnny Johansen (1a), Alexandra Sevic (2b)  
Mari Linn Larsen (3a), Vibeke Rognøy (3c)  
Erlend Claussen (4a) Michelle Reah (4B) 
Representant (5a), Tor Petter Johannsen (5b), Randi Alsaker Balle (5c) 
Mari Gudmundsen (6a), Lene Gimnes (7b) 
 

Referent  3 trinn ved Vibeke Rognøy  

 

OBS! Ber om at møtene prioriteres, og/ eller at det blir noe mer fokus på å bruke vara-

ordningen. Møtekalenderen står på slutten av alle referat og møteinnkallelser, og det 

bør derfor være enkelt å legge inn i private kalendere langt frem i tid. 

   

09/20 Godkjenning av agenda og referat.  
Agenda godkjennes, referat fra 27.januar må sendes ut. 

 

10/20 Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 
 

• Begge klassene som vant har nå fått premiene for refleksaksjonen 2019. 

• Gjennomgang av hjem/skoleplanen: FAU sitt mandat og oppgaver våren 

• 17.mai - se sak 12/20 

• Dugnad i skolegården: planlegges på neste møte 

• Vårens foreldremøter i uke 18. Forslag til tema: 
holdning/verdier, skolemiljø. Drøfting rundt (maks 2?) påstander - kafedialog. 
Hjertesone-prosjekt. Oppsummering av det FAU har jobbet med. Randi lager 
denne. 17.mai og dugnad. 

• Klassemiljø og andre saker som er aktuelt i klassene eller på trinnet.  
1. trinn har blitt enige om klassegaver ved bursdagsfeiringer. Bursdagsbarnets 
foreldre kjøper da gave fra klassen for maks 400 kr. Gjestene har kun med kort. 
Foreldre slipper å samle på 50-lapper, eller å stadig kjøpe billige småleker. Dette 
starter opp i nytt skoleår, dvs etter sommerferien. Aktuelt for flere trinn?  

• Skolen trenger en ny leder av Samarbeidsutvalget: Mari Linn Larsen som 
representerer 3a klappes inn som ny leder SU.  

 

• Korona: Retningslinjer for hvordan man forholder seg til smitte er lagt ut på 
hjemmesiden. På skolen er det ekstra fokus på håndhygiene, 30 sekunders 
håndvask og generelt renhold.  
 
Karneval er planlagt gjennomført 13. mars, har FAU noen innvendinger mot 
dette, som da dette kan ses på som et større arrangement. FAU har ingen 
innvendinger, skolen har tydeligvis gjort gode tiltak for at dette skal gå fint. 

 

 



Det nye uteområdet skal bli ferdig den siste uken før påske. Skolen ønsker å ha en liten 
feiring. Har FAU noen forslag? 
Forslag som kom inn er: Snorklipp, skolesangen, Korps (Mari sjekker med Sol om dette 
lar seg gjennomføre), Kjendis-opptreden (Lene hører med Kissa Nissemann om han kan 
stille, og evt. hva det vil koste), Konkurranse i hinderløypen, Raskeste klasse til å 
gjennomføre, Eller raskeste lærer, en lærer fra hvert trinn kan stille. 
 
Elev- og ansatt-mapper er nå kun elektroniske. Brev fra instanser som PPT og BUP blir 
nå sendt med Digipost. Det jobbes ellers med: ny læreplan og fag-fornyelse, trygt 
skolemiljø for alle, overgang barnehage-skole. 

11/20 Godkjenning av regnskap (året før) og budsjett (inneværende år) for FAU av Elisabeth 
Kvinnesland 
 
Godkjenning av regnskap flyttes til årsmøtet. 

1
b 

12/20 17 mai komiteen (6 trinn) – statusoppdatering fra komiteen. 

 

Hvem er i komiteen? Hvor langt er dere kommet i planleggingen? Har vi fått svar fra 

Bydelsutvalget? 

 

Det er valgt noen fra hver av klassene i 6. som er med i komiteen 

Det er gjort erfaringsoverføring fra fjorårets komite 

Det er ikke kommet svar fra Bydelsutvalget 

Dugnadslistene må fylles ut i forhold til kakebaking til 17.mai, minimum 10 kaker per 

trinn. Listene må legges ut på hjemmesiden, og helst også trinnenes Facebook-grupper. 

Listene skal også sendes til Aslaug, klassekontaktene ordner det. 6.trinn har ekstra lister 

for gjennomføring av dagen.  

Dugnad i skolegården før 17.mai bør være tema på foreldremøtene. 

 

FAU lurer på om det er mulig med et slags signal eller annet som kan fange 

oppmerksomheten før talene. Det er vanskelig å høre noe når alle prater, og det er lite 

hyggelig for talerene. 

 

13/20 Status i trafikkgruppen siden sist. 
 
Hjertesoneskilt er satt opp ved busslommer/korttidsparkering, og skal brukes når en 
slipper av og henter barna. Færrest mulig skal inn på parkeringsplassen. Dette 
budskapet må ut til alle foreldrene. Erlend skriver en tekst som kan komme med på 
foreldremøtene, det bør også legges ut på hjemmesiden. 
 
Kommunen og Trygg Trafikk har en plan om å lage egnet «kiss and ride» sone, men den 
står langt nede på en tiltaksliste. 
Belysning parkeringsplass: Erlend skal sjekke fremdrift. 

 

14/20 Eventuelle saker 
 
Spørsmål angående bilder av barna på hjemmesiden. Hvilke regler gjelder? Hva er 
skolens praksis, og har de et godt system for å holde oversikt over hvilke barn 
foreldrene har godkjent bildedeling? Ønsker foreldrene passord-beskyttet område (ett 
passord for hvert trinn) der bilder kan legges ut? Blir barna spurt om det er greit at 
bilder av dem legges på internett? 
Mari Linn sjekker om Datatilsynet har en veileder, og saken tas videre til neste møte. 

 

   



 

Møtekalender  

2019: 

2.september 

14.oktober 

25.november 

 

2020: 

27.januar 

09.mars 

20 april 

25 mai - årsmøte OBS! Redigert dato pga helligdag 01.juni  


