
 
06.03.2023, 19:00-20:30 

Deltakerliste 
Kjetil Topland Larsen (blå 1) Eli Ane Nedreskår (rød 1)  
Sissel Mugaas Østerhus (2a) Arnt Inge Enoksen (2b) Erlend Aano (2c) 
Vibeke Wagle  (3a) 
Åshild Slåttå Watn (4a)  Øystein Kjellevold (4b)Torgeir Jøssang (4c) 
Jan Ove Ringstad (5b) Tor Petter Johansen (5c) 
Jostein Moe Hagen (6a) Ingvild Gjelstad (6c) 
Marit W. Andreassen (7a) Sissel Nedrebø (7b) 
 

Godkjenning av møtereferater 

Referat fra møte 16.01.2023 ble godkjent  

Valg av referent 

FAU leder foreslår Eli Ane Nedreskår som referent. 

17. mai. Avklaringer 

Monika fra 17. mai-komiteen fortalte litt om arbeidet rundt 17. mai.  Det er 6. klasse som var ansvar for 
arrangementet i skolegården. For å få dette til å gå rundt er det behov for at alle foreldre på 6. trinn er 
med og bidrar. Informasjon om oppgaver kommer i ulike kanaler de neste ukene.  

Komiteen bruker gode erfaringer fra i fjor. Nytt i år blir slushmaskin. 6. klasse har også ansvar for å rydde 
skolegården etter arrangementet.  
 
Oppfølging: FAU-leder sjekker om sopebil bestilles av rektor. Flaggheising sjekkes av 17. mai-komiteen. 
Komiteen sender program til FAU-leder som videreformidler til kommunen.  
 
 
Dugnad i forkant, se eventuelt.  
 

Vedtak: FAU tar maks 10% av inntektene fra 17. mai-arrangementet. Den resterende summen går til 6. 
klasses tur i 7. FAU vil vurdere å ta mindre enn 10 %, for at elevene skal få nok penger til klassetur. Det 
vil være en vurdering sett opp mot et gjennomsnitt av de foregående årene.  
 

Orientering fra rektor 

Gøy med kunstuke for hele skolen. Stort engasjement og godt arbeid. Utstilling på førstkommende fredag 
kl 1330-1500.  
Rektor takker FAU-leder for innlegg i Stavanger Aftenblad. Ordføreren kommer på besøk fredag 24. mars 
hun skal være med på elevrådet, og besøke  1. og 6. klasse.  
 



Side 2 

Engelsk dag i neste uke. Skolen har lang tradisjon for dette.  
 
6. trinn skal på skitur til Stavtjørn. Fire foreldre er med. Kompetansemål er knyttet til turen. Det er ikke 
aking eller slalom, men langrennstur. Det legges opp til  ulike nivå tilpasset elevenes ferdigheter.  
 
Skolemat fra neste skoleår. FAU bes tenke nytt for 6. trinn som har tjent penger til klassetur ved å 
arrangere kantine.  

 

Fredag i vinterferien var det en hendelse på SFO hvor en elev lekte med fyrstikker. Brannalarmen gikk. 
SFO-leder ringte til foreldre.  

 

Forslag fra FAU: vi legger inn to valgfrie aktiviteter inn i årshjulet til klassene. En om våren og en om 
høsten. Dette skal bidra til økt inkludering og gode klassemiljø.  

Felles arrangement med KF skolen om lekser 

Kvelden 22. mars inviterer FAU på Tjensvoll og  KF-skolen til foredrag om lekser. Både foreldre og 
ansatte på begge skolene er hjertelig velkomne. Det blir foredrag med lekseforsker Kjersti Lien Holte og 
gode diskusjoner.  
 
FAU håper at ansatte ved Tjensvoll skole også ønsker å bli med.  
 
KF skolen 22. mars kl. 17.30-19.30.  
 

Saga skriveklubb (Ingvild Gjelstad) 

Prosjekt fra Sølvberget hvor en skoleklasse kan være med på å lage en bok fra a til å.. Skrive og illustrere. 
Mer info kommer på kommunens nettsider. FAU følger opp dette med rektor. 

Trafikkgruppe og arrangement om Trygg Trafikk 28.03.  

Erlend deltar på seminar i regi av Trygg Trafikk sammen med Øystein.  

FAU sin økonomi (Åshild Vatn)  

FAU har nå en økonomisk buffer. Det kommer godt med,  blant annet til 17. mai. og ved kjøp av 
teaterbilletter.  
 
FAU  ønsker å fortsette med teaterforestilling for hele skolen i desember. Åshild tar hovedansvar og 
delegerer litt til resten av FAU.  
 
 

 Eventuelt  

Dugnad i forkant av 17. mai blir torsdag 11. mai kl 17.00-19.00.  
4. klasse har ansvar for å koordinere oppgaver.  
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