
FAU  MØTETYPE:  Teams    

  MØTE NR.:  01/2021    

  DATO:  30. August 2021    

  STED:  Teams    

  

MØTELEDER / 

ORDSTYRER:  

Paal   

  MØTEREFERENT:  Line 2a   

      

Tilstede:   Mandag 30.08.2021 kl. 1930 – 2100 

Deltakere: 

1. Ane Hauso (1A) 

2. Jan Erik Duff (1C) 

3. Line Norheim (2A) 

4. Jonny Johansen (3A) 

5. Silvana Halawy (3B) 

6. Anne Linn Oftedal (4A) 

7. Paal Baarsrud Fagerli (4B) 

8. Karen Elisabeth Risvoll (5A) 

9. Cecilie Koyman (5B) 

10. Nils Andreas Høie (5C) 

11. Inger Buøen (6A) 

12. Heidi Lie Eriksen (7A) 

13. Eva Chapman (7B) 

14. Silje Borgersen Molaug (7C) 

15. Elisabeth Kvinnesland 

 

16. Rektor: Anita Legland 
 

Forfall:    

SAK    ANSVARLIG/FERDIG TIL  

0  Velkommen!  
 
Godkjenning av referat fra forrige fau møte   
-- Referat godkjent uten anmerkninger  
 
Godkjenning av saksliste  
-- Saksliste godkjent uten anmerkninger  
 
Velkommen til nye representanter fra 1 klasse og 2 klasse  
1b har ikke fått en på plass enda, men det kommer etter 
hvert   

Paal   

01/21  Årsmøte 20/21   

• Årsmøte før sommeren ble ikke gjennomført da det 

ikke ble informert om at en måtte innkalle foreldre 

til møte.  

• I forhold til regnskapet vil det bli litt feil, men det 

sjekkes opp i om det er mulig å utsette årsmøte til 

neste år.  

Elisabeth 



• Det er håp om at så lenge listene over hvem som 

sitter i fau er oppdatert så skal det gå fint, med 

tanke på corona og vanskeligheter for å 

gjennomføre aktiviteter som vanlig  

02/21 Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 

• Skolen åpnet på grønt nivå. Noe tiltak er videreført 

til tross for dette etter at elevrådet har ytret ønske 

om dette.  

• Er fokus på trygt og godt skolemiljø dette året. 

Elevrådet ønsket at det fortsatte med delt friminutt 

og soner i skolegården. Det skal være voksne 

tilstede i hele friminuttet som har sin sone som de 

skal ha oversikt over. Det har vært en god start på 

skoleåret melder rektor  

• Tjensvoll skole har fokus på en trygg og god 

skolevei. Derfor kom det hjertesonen i fjor høst. 

Det er viktig å ha fokus på foreldremøtene at en 

oppfordre til at elevene går eller sykler til skolen og 

er det elever som må bli kjørt, er det viktig å ha 

fokus på hjertesonen.  

• En må få valgt inn vara på neste foreldremøte. Det 

kommer frem at flere er usikre på hvor lenge en 

sitter, når en bytter og hvilken rolle vara har. Viktig 

å få en klarhet i dette slik at alle trinn har lik praksis 

her.  

• 7 klasses tur: 2 klasser har vært på tur og siste 

klasse skal på tur til helgen/ helgen etter.  

• Høstturen på onsdag: det er kommet litt dårlig 

informasjon melder flere trinn og dette skal 

oppdateres i morgen  

Rektor 

03/21 Oppføling av saker fra forrige møte  

Den blå plakaten - bør punkt om at «det er de voksne som 
bestemmer» endres?  

• Det er stor enighet om at dette punktet bør bli tatt 
opp til vurdering. Fau vil spille ballen videre til Lærere i 
samspill med elevene. Da er det med fokus på plakaten 
og dette punket ang at de voksne bestemmer, med 
dagens hverdag i tankene.  
Fau vil følge opp dette i etterkant  

  

04/21 Oppføling av 9a saker – hva skal være FAU sin rolle?  

• Tilrettelegge og synliggjøre informasjon og ikke 

minst følge opp skolens arbeid i forhold til 9a 

sakene. Da med fokus på forebygging og i etterkant 

av sakene.  

  
  
  



• Skal sjekkes opp med Anita hva hennes tanker er.  

05/21  Trafikksituasjonen rundt ny KF skole- er det behov for tiltak 
for å sikre trygg- skolevei?  

• Bedre lys på parkeringplassen: dette er på 
trappene. Det tar litt lengre tid enn forventet. 
Tråden med kommunen er igjen tatt opp etter 
sommerferien.  

• Rundkjøring: Park og Vei ser på en mulighet for om 
dette er en løsning for Tjensvoll skole. Da vil 
lærerens parkering bli på kirken sin side.  

Jonny 

06/21  Synlighet /mer informasjon fra FAU sitt arbeid – hva kan 
gjøres for å sikre bedre informasjonsflyt utad?  

• Utsettes til neste møte   

  

07/21  Eventuelt  
Valg av Fau leder/ nest leder  

• Paal ble valgt som leder  

• Line ble valgt som nestleder  
Det vil komme en avgjørelse på hvem som skal 
gjøre hva  

• Hva som ble bestemt må meldes til rektor   

Paal 

 


