
FAU- referat 

Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ tid: Mandag 2. september 2019, klokka 19.30 
 
Deltakere:  
Kasserer: Elisabeth Kvinnesland  
Magrethe Stensland (Vara)  (1 grønn gruppe), Johnny Johansen (1 grønn gruppe) 
Helle Mørland (3b), Hilde Brastad Klungeland (3c), Elisabeth Skorve (3b), Mari Linn 
Larsen (3a) 
Erlend Claussen (4a) 
Randi Balle (5c), Robert Didriksen (5a) 
Annika Svendsen (6c) 
Maria Næsheim (7a), Lene Gimnes (7b) 
 
Referent: Maria Næsheim (7a) 

  

14 / 19 Godkjent agenda og referat. 
 

15 / 19 Nytt fra skolen ved rektor Anita Legland: 
● Fin oppstart.  

● Skolen er blitt malt utvendig.  

● Gode planleggingsdager med fokus på «ny læreplan» og «den gode timen». 

● Hillevåg frivillighetssentral skal delta med pensjonister som lesevenner i 2. 

klasse.  

● Endring i skoleruten. Tirsdag 6. april 2021 (tirsdag etter påske) er ikke en 

fridag, men en vanlig skolerute.  

● Kort presentasjon: Stavangerskolen mot 2025. Kvalitetsplan for skole og 

SFO. Tre satsingsområder: Digital kompetanse, medborgerskap og 

utviklende læringsfellesskap. 

● Skolen har hatt et ønske om en lengre tur (eks. gåtur på jæren) hvert 3. år. 

Bussprisene er så dyre, at dette ikke lar seg gjøre.  

 

16 / 19 Gjennomgang av årshjul og vedtekter.  Dette blir tatt opp siden.  
 

17 / 19 Valg av:  
● Nestleder- Mari Linn Larsen 3a 

● Sekretær/referent – Dette deles på klassene. Det er 7 klasser på skolen og 7 

møter. Vi begynner med referenter i 7. klasse, og fortsetter i synkende 

rekkefølge. 

● 2 til å signere protokollen fra årsmøtet: Erlend Klausen 4a, Hilde Brastad 

Klungeland 3c 

 

18 / 19 Arbeidsgruppe: 
● Arrangementer: 2, 3. og 6. trinn 

Ansvar for åpen dag, refleksaksjon, fotografering. 

 



● Trafikkgruppe: 4. og 7. trinn. 

Lage innspill fra Tjensvoll skole/ FAU til sikkerhetsplan for «Nye Stavanger 

kommune». Jobbe videre med parkeringsområde/ skolevei. Nytt fra 

Hillevågs bydelsutvalg. 

 

● Skole- hjem: 1. og 5. trinn. 

Ferdigstille og godkjenne utkast til ny dugnadsliste i hjem/ skole planen innen 

høstens foreldremøte. Sikre at FAU og skolen har oversikt over alle i FAU og 

klassekontaktene.  

19 / 19  Eventuelt:  
● Det er kommet ønske om et bredere utvalg av skolemelk o.l. FAU vil invitere 

en foreldre som er ernæringsutdannet inn for å informere om fordeler/ 

ulemper. 

● 7. trinn har hatt en strålende 2- dagers leirskole til Ognatun leirskole. 

● Cromebook: Foreløpig blir cromebooken til 1. klasse og 2. klasse liggende på 

skolen. Rektor sjekker opp i forhold til forsikring og brannsikkerhet.  

● Overføring av informasjon til 17. mai: Fjorårets 17- maikomite (7- klasse) må 

ha en erfaringsoverføring med årets 17- maikomite (6- klasse).  Ny 17 mai 

komite må selv ta initiativ. 

● Dugnadslistene for hvert trinn fylles inn av klassekontakter, FAU-rep og 

kontaktlærer på forarbeidsmøte til høstens foreldremøte. Det forventes at 

foreldrene gjør det de har fått beskjed om, og bytter imellom seg om 

oppgaven ikke kan utføres. Denne listen deles ut som ranselpost.  

 

 

 

2019: 

2. september 

14. oktober (Neste møte) Sett av i kalenderen allerede nå :-) 

25. november 

 

2020: 

27. januar 

09. mars 

20. april 

01. juni- årsmøte 

 


