
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid: Mandag 27 januar 2020, kl.19.30. 
 
DELTAKERE: 
Anita Legland, rektor 
Elisabeth Kvinnesland 
 
Deltakerlisten vil bli jevnlig oppdatert på møtene fremover. Dette må korrigeres på 
møtet, sammen med epostadresser. Dette halve året er det mye utskiftninger. 
 
 Johnny Johansen 1a, Silje Lilledal-Sali 1c, Astrid Tynning 2a,  

 Elisabeth Skorve 3b, Hilde Brastad Klungeland 3c ,Inger Buøen 4a (vara) 

  Michelle Reah (4B),Heidi Lie Eriksen 5a,  Randi Alsaker Balle 5c, 

Mari Gudmundsen 6a, Aslaug Fodstad Gourvennec 6c,  

Maria Næsheim (7a),  

 

Referent  4.trinn Inger Buøen  

 

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. 

   

01/20 Godkjenning av agenda og referat.  
Forslag til vedtak: Agenda og referat godkjennes  

NB! Et glupt hode har sett at Årsmøtet til FAU er satt til 1.juni som er 2.pinsedag, møte 

ble etter avstemming flyttet til 25.mai.  

 

 

02/20 Nytt fra skolen ved Anita Legland,  rektor 
FAU ber spesielt om tilbakemelding på refleksaksjonen 2019/2020- hvem vant? Antall 
elever i de klassene som vant, for å beregne premiesummen pr klasse?  
 
2a  med 29 stk og 6b med 25 stk vant refleksaksjonen, de får kr 50 pr elev. Dette blir 
utbetalt av Elisabeth Kvinnesland til skolen, og FAU-representant til klassene oppfordres 
til å dele ut allerede i neste uke. 
 
Flere tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Det er flere sårbare elever på hvert 
trinn.  
Noen tiltak: 
- Alltid 7 vakter i hvert friminutt ( pluss stjernevakt) 
-Soner med aktiviteter. For eksempel: fallskjerm, hoppetau, innebandy og fotball 
- Fokus i klasserom 
-Fokus i elevråd 
- Foreldremøte 
-Ny revidert plan for å sikre mot mobbing 
-Helsesykepleiere også med og observerer i friminuttene. 

 



-Lenden er involvert på 5. trinn 
 
Det ble stilt spørsmål til rektor: Når er en klasse full?  
Dette med tanke på at 4A har 31  elever i klassen nå. 
 

03/20 Velkommen til nye FAU-representanter 
Hvilke klasser mangler representanter? 
Klasse 1B, 2B,3A,5B,6B OG 7B var ikke representert på møte. 
FAU-leder prøver å samle info via facebookgruppen vår og sender tilbake til rektor. 
 

1
b 

04/20 Protokollen fra årsmøtet MÅ signeres (av Erlend Klausen 4a, Hilde Brastad Klungeland 

3c?) 

Protokollen ble signert. Elisabeth fullfører jobben med å sende til 

Brønnøysundregisteret.  

 

 

05/20 17 mai komiteen (6 trinn) – status. Hvem er i komiteen? Hvor langt er dere kommet i 
planleggingen? Søkt om midler i bydelsutvalget? 
Komiteen er i gang, de jobber med erfaringsoverføring fra tidligere år og søknad om 
midler i bydelsutvalget. Mer info neste møte . 
 

 

06/20 Status i trafikkgruppen 
Johnny Johansen venter på svar fra kommunen og entreprenør ang. anleggstrafikk på 
hovedvei,  Erlend Clausen jobber videre med mørk parkeringsplass og eventuelt drop-
off sone. Erlend Clausen var ikke tilstede på møtet. 
 
Spørsmål til rektor: Er det lov å kjøre inn på parkering ved SFO og droppe av elever? 
Skiltet på parkeringsplassen sier kun noe om parkering for uvedkommende.  
 

 

07/20 Informasjon fra mor på 5 trinn som er utdannet innen ernæring. Flere foreldre og 
elevråd har etterspurt mulighet for sjokolademelk/ jordbærmelk, og FAU har hatt 
flertall for nei i flere år. Dette av ulike årsaker, men mest på grunn av ønske om å unngå 
kjøpepress og en overbevisning om at dette var usunt. Vi har vurdert at det er viktig 
med mer info for å kunne vurdere neste års mattilbud til elevene.  
 
Gode argumenter fra mor 5.trinn for sjokolademelk/ smaksatt melk: 
-Ikke større kostnad for skolen 
-Bedre utvalg av en vare som ikke er like lett å ta med hjemmefra 
-Inneholder viktige stoffer som Kalium, Kalsium og Jod 
-Ikke tilsatt sukker, pga laktoseredusert melk er søtere 
- Melk med smak er en måte å få i seg gode næringsstoffer. 
 
Flertall ved avstemming: Ja til sjokolademelk/ smaksatt melk. I det minste gjør vi det til 
et prosjekt for skoleåret 2020/ 2021 som må revurderes. En bør da sikre at alle foreldre 
får med seg at det til neste skoleår blir større utvalg. 
 
En bør kanskje se på systemene for utdeling av skolemelk og frukt? 
Flere foreldre opplever at det blir brukt mye tid på feil i levering. 
 

 

28/19 Eventuelle saker 
 
Driftsstyret har skiftet navn til Samarbeidsutvalg. 

 



Rektor må undersøke om SMU blir SU? 
Hvis noen kjenner kallet til å lede SU, -gi beskjed til Randi. Vi må ha en person fra FAU 
til å lede møtene. Ikke veldig mye ansvar, men kjekt å få mer innblikk i skolens drift 
og ledelse. Hvem kan/ vil?  
 
Elisabeth Kvinnesland informerte om teaterforestillingen som blir Brødrene Løvehjerte ( 
hemmelig?) 12.des.2020. 
Dette er en god inntekt til FAU og det bør informeres om til elevene/ foreldrene at 
dette er en dugnad der pengene som tjenes på salget kommer elevene til gode.  
Det  bør bli informert om forestillingen på foreldremøte allerede i vår OG til høsten for 
å sikre bedre oppmøte enn i desember 2019. 
 Forestillingen er vanligvis veldig populær og vi må vurdere om dalende interesse 
skyldes at info ble distribuert elektronisk og ikke som ranselpost.  
 
Astrid Tynning 2a sammenligner og sjekker priser på tilbud fra fotograf.  
 

 

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  


