
Referat fra møte 
Gruppe: FAU 

Møte nr. 05 – 2021/2022 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet og Teams 

Dato/ -tid: Mandag 7. mars 2022, kl.19.30. 
 
DELTAKERE: 

1. Ane Hauso (1A)  
2. Silje Marie Tungland (1B) 
3. Eivind Raustøl (1C) 
4. Astrid Solhaug (vara 2A) 
5. Jorunn Louise Husan (2B) 
6. Åshild Slåttå Watn (3A) 
7. Paal Baarsrud Fagerli (4A)  
8. Lars Erik Skredsom (4B) 
9. Anita Espedal (4C) 
10. Cecilie Parrish (vara 5A) 
11. Andreja Odrcic (vara 5B)  
12. Nils Andreas Høie (5C) 
13. Inger Buøen (6A)  
14. Sissel Nedrebø (6B) 
15. Heidi Lie Eriksen (7A) 
16. Elisabet Kvinnesland (kasserer) 
17. Anette Aano 
18. Eva Chapman 

 

Møteleder: 

Paal Baarsrud Fagerli (4A) 

 

Referent: 

Sissel Nedrebø (6B) 

   

1/22 Godkjenning av agenda og referat.  
 
Vedtak: Agenda og referat ble godkjent uten anmerkninger 
 

 

2/22 Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 
 

• Beredskap. Kommunen jobber med å få på plass jod tabletter til skolen.  
 

• Fravær: rektor forteller om høyt fravær hos ansatte og elever i inneværende 
periode(koronarelatert).  
 

• Forbedringsundersøkelse på 2. trinn er åpnet i dag.  
 

• Stavangerstandarden: Skolen har valgt for vårsemesteret å ha fokus på hhv 
«medborgerskap og bærekraftig utvikling» og «god praksis». For å forbedre seg 
som skole vil lærere finne tiltak for å ha fokus på disse områdene. På vårens 

 



foreldremøte vil disse områdene vil være utgangspunkt for diskusjon i 
foreldregruppen.  
 

• Ståstedsanalyse Tjensvoll skole.  Utarbeidet av Udir. Gjennomføres hvert 4. eller 
5. år. Skolen har valgt 3 områder: 1) medborgerskap og bærekraftig utvikling, 2) 
utvikling av læringsfellesskap og 3) medvirkning.  
 

• Reduserte lekser: Skole v/rektor har forslag om å prøve ut redusert 
leksemengde fra påske til sommerferien. Elevrådet er positive til dette 
forslaget.  Rektor ønsker innspill fra FAU. Vi avtaler at FAU representanter 
henter inn innspill fra foreldregruppen (eks fra facebook eller spond grupper til 
de ulike trinnene).  
I forslaget om reduserte lekser vil det bli leselekse i ulike fag. Det blir tatt en 

avgjørelse på dette forslaget i SU møte i uke 11.  

 

• Budsjett: Informasjon om budsjett. Rektor forteller at det er satt av en betydelig 
sum til nye lærebøker som vil bli kjøpt i 2022.  

 

03/22 Trygg skolevei. Skole opplever at foreldre er blitt flinkere til å bruke 
dropsone/hjertesone når de kjører barna til skolen. Rektor ønsker at foreldre får en 
påminning om bruk av dropsone/hjertesone da det fortsatt forekommer at foreldre 
kjører inn på p-plass. Rektor ønsker også at alle elever minnes på å gå inn skolens 
hovedinngang og unngår å gå inn via p-plass.  

 

04/22 17. mai komite: FAU leder informerer om kontakt med leder for 17. mai komite. Vi 

drøfter økonomisk fordeling mellom hhv FAU og 17. mai arrangørene (6.trinn). Forslag 

om 90 – 10 (10 til FAU da FAU stiller med Vipps, bankterminal). Flaggheising belønnes 

med kr 750 kr.  

 

05/22 Barneteater desember – 22. Økonomiansvarlig Elisabeth Kvinnesland informerer om 
årets forestilling til Rogaland teater, barneteateret; «Narnia». FAU står ansvarlig for å 
kjøpe en hel forestilling. Pris per barnebillett er kr 120. Voksenbillett blir kr 120 + kr 50 
hvorav kr 50 blir inntekt til FAU. Elevene får informasjon om forestilling til høsten.  

 

06/22 Eventuelt:  
Helsesykepleier. Det fremkommer informasjon om at stillingen som helsesykepleier har 
vært ubesatt i 1 måned. Skolen har helsesykepleier i 80 % stilling. Flere i FAU reagerer 
på at skolen ikke har helsesykeplier tilsvarende 100% stilling. FAU leder vil undersøke 
normer knyttet til denne stillingen.  
Trafikkgruppe. Med bakgrunn i innspill fra rektor vedrørende dropsone/hjertesone 
planlegges det aksjoner for å minne foreldre om å bruke hjertesone ved avlevering av 
elever. Tidspunkt for aksjoner avtales nærmere.  

 

  
 

 


