
Referat FAU årsmøte/ordinært møte mandag 30.05.22  
 

Agenda: 

1. Valg av referent (1.klasse) 

● Ane Haugsgjerd Hauso (1A)  

 

2. Nedtegning av deltakere 

 Paal Baarsrud Fagerli (4A) 

 Cecilie Kooyman (5B) 

 Lars Erik Skedsmo (4B) 

 Nils Andreas Høie (5C) 

 Jorunn Lovise Husan (2B) 

 Eva Chapman 

 Inger Buøen (6A) 

 Arnt Inge Enoksen 

 Anette Aano (3B) 

 Åshild Slåttå Watn (3A) 

 Tore Sævild 

 Ane Hauso (1A) 

 Vibecke Wagle 

 Elisabet Kvinnesland 

 Karen Elisabeth Risvoll (5A) 

 Eivind Raustøl (1 C) 

 Tor Petter Johansen (4C)  

To foresatte fra 3.trinn møtte for å ta del i årsmøtet  

DEL 1:  

● Hva er FAU sin rolle v/Paal Baarsrud Fagerli 

3. Godkjenning av referat fra forrige FAU-møte 

● ok 

4. Godkjenning av dagsorden 

● ok 

5. Oppsummering av året 

● Arbeid for å sikre trygg skolevei. Aksjon for å bruke dropsoner fremfor ansattparkering  

● Søkelys på regler i klasserommet (Den blå plakaten)  

● Oppfølging rundt skolens arbeid med §9A- saker. Her kan du lese om hvordan Tjensvoll 

skole jobber med trygt og godt skolemiljø (oppdatert 01.11.21). Her kan du lese om 

hvordan Tjensvoll skole ønsker skole - hjem samarbeid.  

● Refleksaksjon (400 reflekser fra Trygg trafikk) 

● Dugnad 

● 17. mai 

● (Planlegging av Åpen dag) 

● Drøftinger rundt tema lekser i skolen resulterte i et prøveprosjekt med lekseredusert 

skole fra påske og frem til sommeren - dette arbeides videre med i elevrådet, skolens 

personal,i foreldregruppen og i FAU.  

● Stavangerstandarden og hvordan den skal iverksettes på Tjensvoll skole  

 

6. Saker under behandling 

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/467-tjensvoll-Plan-for-trygt-og-godt-skolemilj%C3%B8,-rev-2-bc2b3662-ef84.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/467-tjensvoll-hjem---skole-samarbeidsplan-54d8c789-664e.pdf


● oppfølging/evaluering av 17.mai  

● utvikle et erfaringsarkiv for å sikre de gode “oppskriftene” for ulike arrangementer  

● oppfølging av prøveprosjekt for lekseredusert skole  

- Innspill om at det  utarbeides en tydeligere retning for hvordan innsamlet 

tilbakemelding fra alle gruppene skal resultere i et standpunkt.  

- ønskelig med tydeligere føringer fra rektor på hvordan skolen jobber med dette  

- hvordan skal innspill organiseres  

- innspill om at det utarbeides et skriv (eks. forms) fra skolens ledelse som sendes 

ut til alle foresatte, tungvint å hente inn informasjon fra hver enkelt klasse og det 

fora det jobber fra   

● oppfølging av intensiv/tilpasset opplæring  

● oppfølging av skolens ressurshåndtering  

● vurdering av skolens bruk av resultater etter sosiogram- analyser 

● arbeid med å sikre god og klar informasjon om AU sitt arbeid ut til foreldregruppen  

7. Godkjenning av regnskap 

● Saldo pr. 31.12.2021: 51.323 

● Lite utgifter i 2021 grunnet pandemi  

● Godkjent regnskap  

 

8. Valg av styre 

● På grunn av vipps, så trengs det et styre for å registreres i Brønnøysund. Nytt styre er:  

○ Paal Baarsrud Fagerli  

○ Åshild Slåttå Watn  

○ Elisabet Kvinnesland  

 

DEL 2: ORDINÆRT FAU- MØTE  

 

9. Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor 

● personalkabalen er ferdig for neste skoleår 

● elever og foresatte får beskjed om endringer denne uken  

● onsdag 01.06 er besøksdag for nye 1. trinn (55 elever, 3 klasser)  

● info om svømming for neste skoleår  

● mattedag kommer 

● idrettsdag kommer  

● innkjøp av læreverk: flere prøveeksemplarer er kjøpt inn, prøvd ut og vurdert, og tatt en 

avgjørelse på hvilke læreverk som kjøpes inn, og bestilling på disse er sendt  

10. Oppfølging av saker fra forrige møte 

    - 17.mai - oppsummering 

● gode tilbakemeldinger, jevnt over  

● 40.000 kr.ble tjent inn den dagen  

● De som jobbet med arrangementet har gjort en fantastisk jobb, klapp klapp!  

● Til neste år, ta med kakefat når dere går  

● FAU tar 10% av pengene som ble tjent inn for å kunne drifte foreldrearrangerte 

arrangementer videre  

● Bra jobba av alle som var på dugnad, gode tilbakemeldinger  

● Forslag om å investere i bedre høyttalere for å lyden ut i hele skolegården  

11. Andre saker 

    - Ressurssituasjon / bemanning (særlig mot 3.trinn) 

● rektor tenker det ikke er en FAU- sak, men en sak som foresatte bør stole på at skolen 

håndterer og at de forvalter ressurser på rett måte  



● skolen følger en fast lærernorm alt etter årstrinn  

● skolens tildelte budsjett baseres på antall elever  

● lærernormen er dekket opp på 3. trinn med ulike funksjoner som pedagog, 

miljøveiledning,SNO, GNO, spesialundervisning, læringsstøtte i overganger  

● Tjensvoll skole har en høyere andel vedtak om spesialundervisnings en resten av 

kommunen  

● 3. trinn tar denne saken videre med skolens ledelse  

    - Krav om tilpasset, intensiv opplæring for elever på 1. til 4. årstrinn  

      dersom de henger etter faglig jf. opplæringsloven § 1-4 - hvordan   

      jobber skolen med slike elever? 

● Ønske om en generell uttalelse fra skolen på dette  

     

- Møteplan for FAU - høst 2022 / vår 2023      

• Følgende ble vedtatt: 

o Mandag 29.august  

o Mandag 3. oktober 

o Mandag 21. november 

 

o Mandag 16. januar  

o Mandag 6. mars 

o Mandag 17. april  

o Mandag 5. juni (årsmøte) 

 

- Eventuelt annet 

• NA 


