
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid:  

Mandag 11. mars 2019, kl.19.00- OBS endret klokkeslett denne gang!! 
 
DELTAKERE: 
Anita Legland, rektor 

- Nicolai Langleite 1c 

- Mari Linn Larsen 2a, Helle Mørland 2b,  

- Erlend Claussen 3a,  

- Robert Didriksen 4a, Kristin Auestad Danielsen 4b, Randi Alsaker Balle 4c 

- Marit Born 5a, Line Wallin 5b,  

- Elisabeth Skorve 6b,  

- Agnete Staurland 7b, 

 

Referent: Helle og Randi 

- Fravær:  Anna Kilmartin 1a, Bernt Nilsen 1b, Lene Gimnes 2c,  Anne Line 

Sleveland Olsen 3c, Annika Svendsen 5c, Maria Nesheim 6a, Kjersti Hoddevik 7a 

- OBS! Ganske mye fravær og «for sent-komminger» på en slik dag hvor vi hadde 

satt av tid til å gjøre en del og ta en del beslutninger. Det må bli mer fokus på å 

bruke vara-ordningen, og sikre at alle som har et slikt verv skjønner at dette må 

prioriteres de gangene det er nødvendig.  

 

   

09/19 Godkjenning av agenda og referat 
Forslag til vedtak: Agenda og referat godkjennes  

 

 

10/19 Nytt fra skolen ved Anita Legland,  rektor 
-Gjennomgåing av nasjonale prøver 
- Ligger ganske godt an ifht landsdekkende resultater, men ønsker å bli litt bedre å ha 
flere i nivå 3 
-Går igjennom med lærerene, og så går de igjennom i klassene med læringsvenner. 
- Skolen har også en som er spesialisert i nasjonale prøver 
 
-Gjennomgang av budsjett 2019 
 
-Forelder som har sendt ‘bekymringsmelding’ ang trafikksikkerhet i buss 
Viktig at det er sikkert for barna når de er på tur (skolen påser at bussene de bestiller 
har sele ihht reglementet for det. 

- Skolen har ikke bilseter til de minste 
- Kanskje skolen kan være flinkere å si at de skal ta med seter 
- Hva er loven/’safe’ 
- Sak for trafikkgruppen- se punkt 12/19 for flere detaljer 

 

 



- Lærerstaben blir økt, 2 lærere kommer tilbake fra permisjon, 1 går ut på pappaperm i 
6.trinn. 
- Tenke på kopiering av lekseplan. FAU stemmer over saken og er med rektor på at 
lekseplanen ikke trenger å sendes i postmapper. Noen klasser på skolen har allerede 
testet ut elektroniske lekseplaner. 
 

11/19 Kort skriftlig  info fra Elisabeth Kvinnesland om økonomien til FAU med tanke på å søke 
om nye tilskudd fra Bydelsutvalget. Arrangementgruppen søker om dette. 
 
Info om 17 mai fra komiteen v/ Camilla Nilsson. Dette med tanke på behov/ utgifter til 
17 mai og lignende frem over. 17.mai komiteen er på ca 10 personer men kommer til å 
engasjere alle 6 klasse foreldrene 
- Minn på på foreldremøtene, at foreldre vil bli kontaktet dersom det er behov for deres 
hjelp på 17 mai. Det er mest aktuelt å bake kake eller stå i kiosken. 
- Tale av FAU leder Randi og Elevrådsleder. Talen skal være litt mer formell, og 
talerstolen må lages/pyntes.  
- Overskudd fra 17 mai arrangementet vurderes ‘donert’ til FAU til andre sosiale tiltak 
ved skolen, eksempel til å dra på aketur.  
- Vi venter på tilbakemelding fra Auglend og Tjensvoll skolekorps. De jobber med en 
mulig løsning hvor korpset deler seg etter de har gått i toget og går til hver sin skole. 
Dette vil bli avklart nærmere. 
 

 

12/19 FAU – arbeidsgrupper denne kvelden: 
Tidligere oppstart denne dagen for å ha litt ekstra tid til å komme videre i flere saker 
som krever oppmerksomhet og utførelse. Gruppe/klassesammensetningen er noe 
endret fra tidligere år, foreløpig sammensetning er: 
 

● Arrangement: 2.,3. og 6. trinn: 
- Fotografering: skolen ønsker at Fau ordnet dette. Ta dialogen med rektor. En forelder 
har anbefalt Fotograf Bjørkhaug. Erlend Clausen skal sjekke ang fotograferingen. 

 
-Fokus på 17 mai informasjon intern/ eksternt og dugnadsbehov i forkant av 
foreldremøtene slik at dette presenteres riktig. Info legges i PP-presentasjon som lages 
av skole-hjem gruppen. 
 
- Få en oversikt over de midler vi brukte i 2018 for å dokumentere behov til ny søknad i 
bydelsutvalget? Mari Linn skal søke midler og får gammel søknad fra Randi. 
 
- Blomsterkasser? Blomsterkasser er blitt bestilt av hos SFO V/ Monica av Elisabeth. 
Størrelse 120 Lang 
Plassering: utenfor hver inngang 
Lett vedlikeholdt så ikke trenger å male så mye hvert år 
Snakke med rektor og se om det går ann å få et samarbeid ang blomster? 
Helårige planter som kommer tilbake (vintergrønne), med noe fargerik ettåringg 
beplantning rundt? 
 

● Trafikk: 4. og 7.trinn: 
- Jobbe videre med parkeringsområdet/ skoleveien. Agnete tok kontakt med 
bydelsutvalget i forkant. De undersøker og kommer tilbake til oss.  Tidligere mottatt tips 
fra nestleder i bydelsutvalget, Daria Marie Johnsen, mor til noen i 1 klasse.  

 



- Videre undersøkelse og drøfting av sak ang trafiksikkerhets-bekymring. Hvilke regler 
gjelder egentlig for busselskapene for barn under 1.35m? Vi kan ikke se at 
busselskapene har gjort noe feil. At denne sikkerheten er dårligere enn det som er 
kravet i privatbiler er vi derimot enige i, men vi i FAU kan ikke gå inn for å overstyre det 
generelle regelverket som busselskapene jobber etter, ei heller skolens ansvar.  
 
Vi vil derimot oppfordre skolen og SFO til å la det fremkomme tydeligere i infoskrivene 
som foreldrene skriver under på, hva forskiftsmessig stand vil si. Det bør også vurderes 
å legge opp til at foreldre kan sende med egne sitteputer til de som ønsker dette på 
bussturer. Det må derimot tas forbehold om logistikken for noe slikt. Det må være opp 
til den enkelte familie å vurdere om dette er noe en kan akseptere, eventuelt om en vil 
kjøre barnet sitt selv på slike arrangementer.  
 

● Skole – hjem: 1.og 5.trinn:  
Vårens foreldremøter står for tur: 

- Utarbeide kafedialog-oppgaver til gruppesamtaler på foreldremøtene? Foreldrene 
ønsker mer fokus på nettvett på vårens foreldremøter. 2 og 3 trinn har booket Paolo, 
prosjektleder for DDV ved UiS. Han holder foredrag 6. mai på Tjensvoll skole. Sendt en 
henvendelse til skolen etter FAU-møtet.Forslaget besto i om 1 og 4 klasse kunne hive 
seg med og ha møtene samme dag, eventuelt om dette uansett kan være et tilbud til 
disse foreldrene utenom foreldremøtene. Antar at vi vet mer etter driftsmøtet på 
onsdag 
 
- Enighet om å utarbede en felles PP- presentasjon til bruk på alle foreldremøtene for å 
sikre noe felles info. En slide med tekst med info om FAU (FAUåret 2018?), evt en slide 
om ulike roller/ verv på skolen, og en slide om 17 mai. Marit tar ansvaret for dette.  
 

13/19 Eventuelt 
Sak om trafikksikkehret i buss oversendt både til FAU og skolen. FAU sin foreløpige 
anbefaling under Trafikkgruppen i punkt 12/19. 
 

 

   

 

Møtekalender 

2018: 

3.september 

15.oktober 

26.november 

 

2019: 

28.januar 

11.mars 

29 april 

3.juni 


