
FAU Tastaveden 

Referat 

13. November 2017 

Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ -
tid:  

Mandag 13.11.2017, 19.00-21.00  

Deltakere:  Svein Helge Kallevik (8A), Kjetil Hjertvik (8D), Toril Sirum (8E), Hilde L. Hansen (vara 8E) 
May Bente Moe (9A), Hanne Marit Steigen (9B), Trine Roth (9C) Anne-C Kind (9D), Lars 
Sigve Berge (10A), Ragnhild Hildonen (10B), Arild Gauthun (10C), Arve Østerhus (10D) 
Egil Alne (rektor) 

Kopi til:  Egil Alne (fungerende rektor) og skolens hjemmeside  

   

 

I. Rektor informerer 

a. Det vises stor interesse for FYSAK eksternt. 

b. Erasmus prosjekt med besøk fra 4 nasjoner sist uke; Portugal, Tyrkia, Nederland og 

Polen. Prosjektet heter «Call for Tolerance» og Tastaveden var første land ut i dette 

utvekslingsprosjektet. Vi er tildelt EU-midler for å delta og det er utveksling av både 

lærere og elever. Alle elever ble informert i forkant og fikk anledning til å søke om 

deltakelse. En vellykket uke er overstått! 

c. Elevundersøkelsen: ca 95% deltakelse fra alle trinn, elevene fikk informasjon om 

spørsmålene i forkant for å forstå hva det ble spurt om. Det er en svært positiv utvikling 

fra i fjor. 

d. Nasjonale prøver på 8. og 9. trinn: Veldig bra resultater. 

e. Foreldreundersøkelsen for 9. trinn: kommer snart. 

f. Det var tyveri ved skolen sist uke, info er lagt ut på skolens hjemmeside. Dette håndteres 

av politiet. 

 

II. Juleball torsdag 7. desember 

Planlegging til årets juleball er i full gang, og alt går etter planen. Det er laget gode rutiner som 

følges hvert år og hele FAU er engasjert. 

Det blir informasjonsmøte for alle foreldrevaktene onsdag 6. desember kl 18-19 hvor bord og 

stoler også settes ut. 

Spørsmål om juleballet kan rettes til Ragnhild@Hildonen.com, mobil 932 47 322, evnt til rektor 

dersom det angår skolen direkte. 

III. FAU leder informerer fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg) 

Det arrangeres inspirasjonskveld på Eiganes skole 22.11. kl 19-21 for FAU i Stavangerskolene. 

IV. Eventuelt 

a. Neste FAU møte er mandag 4. desember 2017 kl 19-21 
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