
Referat fra møte 
Gruppe: FAU 

Møte nr. 03 – 2021/2022 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet og Teams 

Dato/ -tid: Mandag 22 november 2021, kl.19.30. 
 
DELTAKERE: 

1. Vibecke Wagle (2A) 
2. Astrid Solhaug (vara 2A) 
3. Heidi Lie Eriksen (7A) 
4. Line Norheim (2A) 
5. Silje Marie Tungland (1B) 
6. Sissel Nedrebø (6B) 
7. Nils Andreas Høie (5C) 
8. Ane Hauso (1A) 
9. Lars Erik Skedsmo (4B) 
10. Jonny Johansen (3A) 
11. Elisabet Kvinnesland (kasserer) 
12. Karen Elisabeth Risvoll (5A) 
13. Silvana Halawy (3B) 
14. Anita Espedal (4C) 
15. Anne Line S Olsen (2B) 
16. Cecilie Kooyman (5B) 
17. Paal Baarsrud Fagerli (4A) 
18. Randi A. Balle (vara 7C) 
19. Silje Lilledal-Sali (3C) 
20. Marit Viktoria Wulf Andreassen (vara 6A) 

 

Møteleder: 

Paal Baarsrud Fagerli (4A) 

 

Referenter: 

Lars Erik Skedsmo (4B) 

   

0 Godkjenning av agenda og referat.  
 
Vedtak: Agenda og referat ble godkjent uten anmerkninger 
 

 

0 Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 
 

• Åpen dag: Utsatt til våren. Ny dato kommer senere. 
 

• Blå plakat har blitt drøftet i flere fora på skolen og den blir som den er. Den ble 
til i en god prosess og det er trygt for elevene å vite at de voksne har siste ordet 
i forbindelse med adferd. Elevmedvirkning er sentralt i det pedagogiske 
arbeidet 
 

 



• Nasjonale prøver: Tjensvoll skole har gode resultater på 5. trinn i engelsk, matte 
og norsk. Rektor informerte videre om at Tjensvoll skole sine resultater ligger 
over landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Stavanger kommune. Rektor 
påpekte at lærerne jobber systematisk med resultatene inn mot klasse og elev.  
 

• Skolerute 2022/2023: fridag tirsdag etter påske 2023 flyttes til november 2022 
for å få to sammenhengende planleggingsdager. 
 

• Rektor ønsker at flere blir kjent med Stavangerstandarden, en kvalitetsstandard 
for skolene i Stavanger. Den er drøftet internt i skolen og deler av den kan 
gjerne drøftes på foreldremøter og av FAU. 
 

• Saker om lys i skolegården og reparasjon av asfalt sendes videre til skoleeier, 
Stavanger kommune. 
 

• Det har vært usikkerhet rundt valg av representanter på foreldremøtene. 
Rektor presisere protokollen for lærere. 
 

• Ved fravær bør alle kontaktlærere på trinnet informeres for å sikre at 
informasjonen kommer frem. 
 

• Rektor ber foreldre fullføre foreldreundersøkelse for 3. og 6. trinn 
 
 
 
  
 

04/21 Skolegenser: skolen er positiv etter en helhetlig gjennomgang, men FAU påpeker 
fortsatt at det kan skape ulikhet hvis noen ikke har mulighet til å kjøpe. 
Alternativer: 

- Dugnad for å kunne tilby gratis gensere til elevene 
- Kun 7. klasse får genser. Den skal være gratis og kan være noe å glede seg til for 

de yngre 

 

06/21 Refleksaksjon utføres i uke 48 og 49. 400 reflekser er utdelt  

09/21 Ved kirkens parkeringsplass er det risikabelt å krysse umerket gang og sykkelvei. FAU 
vurderer å starte opp trafikkgruppe igjen. 

 

10/21 Lekser: skolen gjorde en vurdering i 2019 og reduserte mengden lekser. Forventet 
mengde lekser er fastsatt i hjem-skole samarbeidsplan. Leksehjelp gis til alle i 3. klasse 
og ved behov på 5.-7. trinn. 
Skolen er villig til å drøfte mengden lekser som er satt hvis det er ønske om det. 
 
Synspunkter fra FAU-representanter er at leselekse er viktig. Leksemengde er redusert i 
forhold til tidligere. Man kan evt. vurdere andre typer lekser dom f.eks. bærekraft, 
livsmestring 

 

11/21 Lys og reparasjon av asfalt på skolens område er videresendt skoleeier, Stavanger 
kommune. Forhold utenfor skoleområde kan meldes til kommunens VOF 
meldingstjeneste for varsel om feil. 

 

12/21 Låsbare skap til chromebook: ladeskap finnes for 1. og 2. klasse i følge rektor, men skal 
ta videre/drøfte internt om behov for skap til chomebook for 3. klasse for innlåsing på 
skolen. Det gis kun en lekse pr uke på chromebook i 3. klasse 

 



13/21 Foreldre melder om gamle bøker som ikke mæter krav i ny læreplan. Rektor sier at det 
hentes oppgaver fra flere kilder gjennom utstrakt bruk av kopiering. Det er dårlig utvalg 
i skolebøker og man vil vente med innkjøp til kvaliteten på disse har økt 

 

14/21 FAU representant til skolemiljøutvalg er Heidi Lie Eriksen 
 

 

 

   

 

 


