
FAU  MØTETYPE:  Teams    

  MØTE NR.:  02 - 2021/2022   

  DATO:  04. oktober 2021   

  STED:  Teams    

  

MØTELEDER / 

ORDSTYRER:  

Paal – 4A   

  MØTEREFERENT:  Jonny – 3A   

      

Tilstede:   Mandag 04.10.2021 kl. 1930 – 2100 

Deltakere: 

1. Ane Hauso (1A) 

2. Silje Marie  

3. Jan Erik Duff (1C) 

4. Line Norheim (2A) 

5. Jonny Johansen (3A) 

6. Silvana Halawy (3B) 

7. Silje Lilledal Sali (3C) 

8. Paal Baarsrud Fagerli (4A) 

9. Lars Erik Moene Skedsmo (4B) 

10. Karen Elisabeth Risvoll (5A) 

11. Cecilie Koyman (5B) 

12. Nils Andreas Høie (5C) 

13. Inger Buøen (6A) 

14. Sissel Nedrebø (6B) 

15. Heidi Lie Eriksen (7A) 

16. Silje Borgersen Molaug (7C) 

17. Elisabeth Kvinnesland – kasserer FAU 

 

18. 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   

Paal   

   

01/21 Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 

• Trygg trafikk – Syklist Gunn Rita Dale + lærer på 6. 

trinn, drar i gang trafikkundervisning med opplegg   

– som første skole i Stavanger. 

 

• Tjensvoll skole har fokus på en trygg og god 

skolevei. Derfor kom det hjertesone i fjor høst.     

Det er viktig å ha fokus på foreldremøtene at en 

Rektor 



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.  

 

• Trafikklysmodellen mht. Covid-19 er avviklet.       

Ved eventuell sykdom er det hurtigtester 

tilgjengelige på skolen – som gis til elevene. 

 

• Klassene har hatt nyvalg mht. FAU-representanter, 

og vara,- med overtakelse fra januar 2022,- for de 

de gjelder. Nye representanter inviteres med på 

høstens siste FAU-møte for en innføring ,ref. 

skolens FAU-reglement.                                                           

 

• Elevpermisjoner. Lærere kan gi elevpermisjoner av 

én dags varighet. Elevpermisjoner med varighet 

utover dette, skal godkjennes av rektor. Bruk 

skjema for elevpermisjon som finnes på skolens 

hjemmeside. 

 

• Skolens forskrift vedrørende Trygd og godt 

skolemiljø og SFO, er et «levende dokument» som 

revideres når nye ordninger kommer / godkjennes. 

Det arbeides pt. med dokumentet. 

 

• Lenden – tilbud til 7. klasse.                                      

Det kommer 2 miljøarbeidere til Tjensvoll skole som 

vil holde 10 forelesinger for trinnet. Forelesingene 

tar sikte på å gjøre elevene «robuste» / «ha tro på 

seg selv»,- inn mot overgang til ungdomsskole. 

 

• Den Blå Plakaten – har vært oppe til diskusjon både 

i skolens utviklings-team og i elevrådet,- etter at 

ordlyden i Den Blå Plakaten er blitt diskutert her i 

FAU. Det er til diskusjon en revisjon med utvidet 

setning,- om at «eleven også har medvirkning» i hva 

som skal bestemmes. Skolen kommer med 

nærmere tilbakemelding mht. hvilken ordlyd som 

revideres inn. 

 

• Intensiv opplæring – Skolen har et pågående 

opplegg for 1. – 4. trinn, med god struktur og 

sakkyndig veiledning,- med sikte på å redusere / 

unngå  at elever at elever må inn på PPT 

kompetanse etc. 

 



• Bruk av skolen til ulike arrangementer. Skolen er 

positiv til at bygningene tas i bruk til ulike 

arrangement for elevene, slik som spill-kvelder etc. 

Halloween arrangementer generelt ønskes derimot 

ikke inn på skolen.                                                       

Likevel, for 1. trinn som har sitt eget område / 

base,- stiller skolen seg positiv til å kunne ha et 

Halloween arrangement på basen. – Dette fordi de 

har et eget avgrenset område på skolen,- og at 

barna og foreldre på 1. trinn, ikke kjenner 

hverandre så godt enda,- og da kan et slik 

arrangement være et positiv tiltak for 1. trinn! 

02/21 Oppføling av saker fra forrige møte  

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

• Det er til diskusjon en revisjon med utvidet setning,- 

om at «eleven også har medvirkning» i hva som skal 

bestemmes. Skolen kommer med nærmere 

tilbakemelding mht. hvilken ordlyd som revideres 

inn. 

  

03/21 Synlighet /mer informasjon fra FAU sitt arbeid – hva kan 
gjøres for å sikre bedre informasjonsflyt utad?  
 

• Gjøre bruk av Facebook, Spond, samt legge ut 

referater også på skolens nettside, i rimelig tid etter 

møtene. 

• Viktig at representantene er aktive inn mot sine 

trinn / klasser i forkant av møter, for saker til FAU. 

• Bedre kommunikasjon / samarbeid mellom FAU-

representanter og klassekontakter 

• Invitere nye representanter som skal overta fra nytt 

kalenderår, på siste FAU-møte på høsten,- for en 

«mykere» overgang. 

  
  
  

04/21  Skolegenser 
 

• Generelt om skolegenser for Tjensvoll skole,- 
henvendelse fra elevrådet. 

• FAU lurer på hvordan skolegenser  skal finansieres,- 
og kostnader forbundet mht. dette. 

• En skolegenser kan bygge fellesskap,- men kan også 
mht. kostnader, gi ulikheter og ev. kjøpepress blant 
elever. 

 



05/21  Halloween 
 

• Halloween ordnes på hvert trinn av klassekontakter 
og foreldre.  

  

06/21  Trygg Trafikk – Refleksaksjonen 
 

Trygg Trafikk – Stavanger,- sender 400 refleks til 
Tjensvoll skole ifbm. Hjertesone prosjektet 

• Leveres Tjensvoll skole i uke 42  

Jonny 

07/21  FAU – møter – Teams eller fysisk 
 

• Fau møtet bestemte at møteformatet framover kan 
være både på Teams og fysisk. 

• Teams er veldig ok de gangene en ikke har 
anledning til å delta fysisk. 

• Det bør være enkelt å få satt opp nødvendig 
teknologi på lærerværelset, slik at både Teams og 
fysisk møte kan fungere. 

• Møteinvitasjoner inneholder derfor også framover 
en Teams-lenke. Men det er også anledning til fysisk 
oppmøte på lærerværelse på skolen.   

 

08/21  Aktiviteter – fysisk aktivitet i skolens regi 
 

• Det er svømmeopplæring med instruktører på 4. og 
7. trinn. 

• 2. trinn har akkurat fått «svømmekortet» som gir 
gratis adgang til noen svømmehaller sammen med 
én voksen.  

 

 


