
 
FAU Tastaveden 

 

Referat fra møte 14. juni 2017 

 

Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ -
tid:  

Mandag 14.06.2017, 19.30-20.30  

Deltakere:  May Bente Moe (8A), (vara 8B), Kari Yndestad (vara 8C), Margrethe Fisketjønn (8D), Lars 
Sigve Berge (9A), Ragnhild Hildonen (9B), Arild Gauthun(9C), Arve Østerhus (9D), Grethe 
Skaaren (10A), Johannes Finne (10C), FAU-leder Dagbjørn Skipnes (10D), Egil Alne (rektor) 

Forfall:  Trine B.H. Roth (10B) 

Kopi til:  Egil Alne (rektor) og skolens hjemmeside  

   

I. Godkjenning av innkalling og referat  

Godkjent 

II. Presentasjon av prosjektet " Ville Veier" 

Representanten kunne ikke møte, men har tidligere vært i møte med skolen. De arbeider med 

ungdom som er på «ville veier», men foreløpig har ikke skolen sett at dette er et prosjekt det er 

naturlig å arbeide sammen med. Dette er ikke i kommunal regi. 

III. Rektor informerer  

Den store saken på dagens møte var selvfølgelig at Kommunalstyret for Oppvekst i dagens møte 

vedtok at Tastaveden skole IKKE skal legges ned, men opprustes i form av delvis rehabilitering 

og delvis nybygg. Det ble raskt lagt ut følgende på skolens Facebook side: 

«Da er det offisielt: politikerne i kommunalstyret for oppvekst har nettopp vedtatt å beholde 

Tastaveden skole, samt pusse opp og delvis bygge nytt! Full pott!! Vi gleder oss! 

Politikerne fikk velfortjente blomster fra fremtidige elever.  

Foresatte, ansatte og nåværende elever var representert i salen.»  

IV.  Oppsummering av OTUS (Overgang Til UngdomsSkolen) 

Det er mottatt positive tilbakemeldinger fra elever og lærere på nok en vel gjennomført OTUS dag 

på Tastaveden for neste skoleårs elever. På kvelden var det foreldremøte for foreldrene til disse 

elevene, hvor det også ble valgt FAU representanter og klassekontakter.  

  



 
 

V. Valg av nytt FAU 

Ny FAU leder og Driftsstyreleder velges på første FAU møte til høsten, 4. september.  

VI. Oppsummering av skoleåret  

a. Saker vi har hatt oppe og løse tråder å følge opp: ingenting spesielt 

b. Oppdatering av Årshjulet: Årshjulet ble gjennomgått og justert (se nedenfor). 

c. Oppsummering av La Tastaveden Leve: Facebooksiden holdes åpen en periode 

framover før den legges ned eller omarbeides til en side FAU kan bruke for å 

styrke foreldrekontakten. 

VII. Ansvar for innkalling til første møte i høst 

Ragnhild har ansvar for å kalle inn til første FAU møte i høst. 

VIII.  Eventuelt 

 Det ble delt ut blomster til Egil, rektor – for vel gjennomført første år som rektor i en 

krevende tid. Vi som foreldre er svært stolte over å ha Egil som rektor! 

 Dagbjørn og Johannes går av som hhv FAU-leder og Driftsstyreleder og fikk blomster, 

men det er hovedsakelig for den fantastiske innsatsen de har gjort i arbeidet med å LA 

TASTAVEDEN LEVE! 

 

 

Første FAU møte for skoleåret 2017/2018 blir mandag 4. september kl 1800. 

  



 
Årshjul for FAU ved Tastaveden Skole 
 

FAU har møte første mandag i hver måned. I tillegg til faste punkter som godkjenning av 

innkalling, referat og informasjon fra rektor behandles ulike saker som spilles inn fra Elevrådet, 

SMU, FAU-medlemmene eller andre foreldre. Møtene har i tillegg faste saker som er vist 

nedenfor. 

 

Måned Sak Ansvar 

September Oppstartmøte for nye FAU-representanter og 

klassekontakter. Informasjon om rollene til de 

enkelte og juleballet. General for juleballet 

utpekes.  

Valg av ny FAU-leder og Driftsstyreleder 

FAU-leder 

Oktober Skolens økonomi og utsikter i HØP 

FAU sin økonomi. Budsjett for juleball 

Ansvarsliste juleball 

FAU-leder 

Kasserer  

Juleballgeneral 

November Gjennomgang av skolens beredskap ved 

krisesituasjoner som brann, voldsepisoder og 

naturkatastrofer. 

Framdrift Juleball 

Rektor 

 

 

Juleballgeneral 

Desember Juleballet forberedes og avaholdes første 

torsdag i Desember 

Juleballgeneral 

Januar Oppdatering av juleball-loggen. 

Valg av driftsstyreleder 

Juleballgeneral 

 

Februar Gjennomgang av skolens sosiale resultater 

(elevundersøkelse og foreldreundersøkelse) 

Driftsstyreleder /rektor 

Mars Status og tiltak skolemiljø og innsats mot 

mobbing og diskriminering inkludert via internett 

Skolens økonomiske rammebetingelser ved 

revidert HØP 

SMU-representant 

 

FAU-leder 

April Trafikksikkerhet  

Mai Skolens faglige resultater 

Opplegg for skoleturer drøftes  

Informasjon til nye elever og foresatte 

Driftsstyreleder /rektor 

Juni Årsmelding 

Utarbeide søknad til bydelsutvalg o.a. for årets 

juleball. Regnskap for fjoråret. 

Klargjøring av overlevering av ansvar 

Sekretær 

Kasserer 

 

FAU-leder 

 

 

 


