
FAU Tastaveden
Referat
7. mai 2018
Gruppe: FAU ved Tastaveden skole 
Møtested: Personalrommet – Tastaveden skole 
Møtedato/ -
tid: 

Mandag 07.05.2018, 19.30-21.00 

Deltakere: Svein Helge Kallevik (8A), Helene Veire (8B), Silje Opofte (8C), Kjetil Hjertvik (8D)Toril Sirum 
(8E), Hilde Hansen (8E), May Bente Moe (9A), Berit Michaelsen (9B), Margrethe Fisketjønn 
(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. Klassequiz: Tastaveden deltar i finalen lørdag 12. mai og det blir åpen gymsal for de som 
ønsker å se på dette sammen. FAU spanderer mat. (nå vet vi at Tastaveden vant og er 
veldig stolte av elevene våre!!)

b. Rehabilitering: Anbud er planlagt å sendes ut til høsten.
c. På Solidaritetsdagen 3. mai samlet elevene inn kr 49.600 – veldig bra innsats!
d. Nytt 8. trinn vil fra høsten bestå av 90 elever som fordeles på 4 klasser. Det kunne i 

teorien ha vært 3 klasser, men skolen velger å fordele dem på 4 med færre elever i   hver 
klasse. 

e. Bydelsutvalget gir innspill til idrettsplanen for Stavanger kommune. I den forbindelse har 
skolen kommentert at gymsalen på skolen bør utvides i forbindelse med rehabiliteringen 
og scenen fjernes. Det er også ønsket bruk av Tastahallen som gymsal under 
rehabiliteringen.

II. Skolens MiljøUtvalg (SMU)

Toril Sirum og Berit Michaelsen møter i SMU mandag 14. mai. 

III. Kommunalt ForeldreUtvalg (KFU)

Svein Helge Kallevik og Kjertil Hjertvik møter i KFU 29. mai.

IV. Eventuelt

a. Elever har reagert på at valgfaget «Natur, Miljø og Friluftsliv» ikke tilbys for neste års 
10.trinn og har hatt en underskriftskampanje for å få dette tilbake. Rektor forklarer at 
dette skyldes at de mangler lærer med nødvendig kompetanse. 

b. «Programmering» planlegges som nytt valgfag.

Neste og skoleårets siste FAU møte blir mandag 4. juni kl 19.30-21.00


