
FAU referat 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, digitalt/zoom 

Dato/ -tid:  
. 

 

   

22/20 Godkjenning av agenda og referat 

Agenda og referat godkjennes. Ingen innvendinger. 
 
Til info: Referat fra forrige fau-møte må legges ut på hjemmesiden 
Fau-leder og rektor snakkes pr telefon og rektor ordner tilgang på hjemmesiden til ny 
fau-leder. 

 

23/20  Referent fra møtet Bente D Hundsnes (6B) 

24/20 Velkommen til nye representanter fra 1. trinn og noen fra andre trinn.  

25/20 Nytt fra skolen ved rektor Anita Legland 
Kjekt å se at foreldre tar smittevern på alvor. Lavt fravær blant elevene, god hygiene og 
avstand. Når elever har symptomer holdes de hjemme, dette setter skolen pris på. 
Dette betyr lavt sykefravær blant lærerne. 
 
Elevene har første dag etter høstferien fått ny info om smittevern. Info om dette skal 
ligge på ukeplanene. Elevene har fast plass de møter om morgenen, rullerer ikke lenger 
fra uke til uke som tidligere. Kun friminutt det rulleres på uteområder. Dette for at det 
skal bli en best mulig fordeling med tanke tå aktiviteter og apparater. Pga dette litt 
forskyvninger i forhold til friminutt slik at elevene får mest mulig aktivitet i friminutt. 
 
Info om SMU (Skolemiljøutvalg). Utvalget har 2-3 møter pr år, fortrinnsvis mellom kl. 14 
og 16 slik at repr. ikke skal trenge å komme tilbake til skolen. Repr. i SMU er elever, 
sosiallærer, foreldre og skolens ledelse (v/ Knut Ole). 2 foreldre fra FAU skal være 
representert i SMU. Her tas det bl.a. opp revidert ordensreglement og skolemiljøsaker.  
Representanter fra FAU dette skoleåret er: Susanne N. Olsen og Heidi Lie Eriksen. 
 
Nytt revidert orden- og oppførselsreglement i Stavanger kommune fra 1.oktober. Mer 
fokus på elevenes rettigheter og plikter. Noen sanksjoner tydeligere fram her, f.eks ved 
krenkende atferd, der foreldre skal kontaktes og følges opp. Nytt for barneskolene er at 
elever kan utvises inntil en skoledag. Ingen elever som skal oppleve dette før det har 
vært en god prosess for sammen å finne gode løsninger. Nytt reglement tas opp i 
ressursteam og det er tatt opp i elevråd og i klassene. Reglementet skal brytes ned og 
forenkles slik at elevene får et tydelig eierforhold til reglementet.  
 
Oppdatert fra §9a, trygt og godt skolemiljø, hvor særlig 5 enheter/oppgaver er viktige i 
arbeidet. Det utdypes hva som ligger i disse oppgavene når aktivitetsplan skal skrives, 
skolen synes denne “malen” er et nyttig verktøy i dette arbeidet. 
 
Kommentar fra repr. i Fau: Linken til veilederen fungerer ikke. Rektor sjekker dette opp.  
 

 



Åpen dag er avlyst denne høsten i tradisjonell form. Det gjennomføres ikke loddsalg og 
fruktkurv-aksjon. Skolen arrangerer i stedet en temauke i uke 46 med fokus på trygt og 
godt læringsmiljø. Fokus bl.a. på den blå plakat som henger i alle klasserom, 4 setninger 
om hvordan elevene skal ha det i og utenfor klasserommet. Temauken avsluttes med en 
sponsor-aksjon, hvor elevene går tur eller jogger, og i forkant samler inn sponsorer fra 
foreldre, besteforeldre, naboer og ol. Info lagt ut på skolens hjemmeside. Siden det ikke 
blir åpen dag på kveldstid, blir det ikke avspasering en time siste skoledag, den 22. 
desember, så vanlig skoledag til kl 13.30. 
 
FAU ønsker at skolen sender ut en påminning om Åpen dag til foresatte 2 uker før, som 
ranselpost eller på ukeplan. 
 
Tjensvoll skole har fått hjertesone. Skolen ser at dette har hjulpet, færre elever blir kjørt 
til skolen og foreldre er flinke å bruke drop-sone.  
 
Det blir utviklingssamtaler i uke 44 og 45. Noen lærere gjennomfører disse på skolen ut 
fra gjeldende smittevern, noen lærer ønsker å gjennomføre samtalene digitalt. 
 
Refleksaksjon de to første ukene i desember. Randi Alsaker Balle har vært i kontakt med 
Trygg Trafikk og skolen har mottatt reflekser til alle elevene. De forventer også påfyll av 
flere. Rektor spør fau om de ønsker en markering rundt utdeling. Se sak 26/20. 

26/10 26/20 Planlegging av høstens refleksaksjon 
FAU ønsker at skolen deler ut reflekser til elevene så snart som mulig slik at elevene får 
ta disse i bruk med en gang. Det er allerede mørkt, og vi vet at flere elever nå går/sykler 
til skolen. Rektor sier dette da kan tas opp i elevråd neste uke. Elevene er flinke å bruke 
refleks ved refleksaksjoner. FAU ønsker da at det deles ut nye reflekser ved oppstart av 
refleksaksjonen 
 
1. klassingene fikk refleksvester i fjor, får de dette også i år? Dette må sjekkes opp 
nærmere. 
 
Gjennomføring av refleksaksjonen blir i uke 48-49. Lærerne lager statistikk av 
refleksbruk når eleven kommer på skolen om morgenen. Det kåres en klassevinner på 
småtrinnet og en på mellomtrinnet. FAU bidrar med premien med en sum pr elev, 50,- 
pr elev. Vinnerklassene bestemmer selv hva de vil bruke pengene til (pizza, o.l.) I fjor tok 
fau-repr ut kontanter fra fau-konto og leverte til skolekonsulent. 
 
Når det gjelder sykler har foreldrene ansvar, men skolen oppfordrer til lys foran og bak, 
og sykkel i god stand. Kan kontaktlærere minne om skolevei og sykling? 

 

27/10  Dugnadslistene 

Disse skal ligge ute på skolens hjemmeside, men noe usikkerhet omkring dette. Hvem 

har ansvar for at listene fylles ut og legges ut? Noen klasser har gjort dette, andre ikke. 

Færre dugnader pga covid-19 og faste arrangementer som utgår. Må sjekkes ut 

nærmere.vi håper på nye arrangement med behov for dugnad til våren.  

 

 Eventuelle saker: 
- I forbindelse med Trygg skolevei diskutert å få opp ekstra belysning på 
skolevei/overgang. Dette er på plass. 
 
- Ref tidligere referat fra Fau, skolen mottatt 25.000 fra KF-skolen som kompensasjon 
fordi de bygger på nabotomten. Antar at skolen har mottatt/ mottar disse, skulle brukes 
til utstyr/ komme alle elevene til gode. Elisabeth tar dette opp med rektor.  

 



- Vedr §9A ytres ønske om en “rød knapp” på skolens hjemmeside i forbindelse med 
melding av saker. Mottaker av meldinger her vil være rektor. Hvordan er retningslinjene 
for dette? Vist til eksempel fra www.furulundenskole.no . Susanne Olsen tar dette opp 
videre med rektor. 
 

23/20  Referent fra møtet Bente D Hundsnes (6B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 


