
FAU Tastaveden
Referat
18. juni 2018
Gruppe: FAU ved Tastaveden skole 
Møtested: Personalrommet – Tastaveden skole 
Møtedato/ -tid: Mandag 18.06.2018, 19.30-21.00 
Deltakere: Nesten hele FAU

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

I. Rektor informerer

Muntlig eksamen for 10. trinn avholdt med et høyt karaktersnitt – skolen veldig fornøyd.

II. #Takk-for-innsatsen #3år #godtjobba

De fire FAU representantene for 10. trinn takket for seg og vi koste oss med kake.

III. Økonomi & Juleball ansvarlig, har vi noen som ønsker å ta over?

a. Margrethe Fisketjønn overtar som kasserer. FAU leder sørger for at det praktiske ordnes 
med banken.

b. Helene Veire overtar som juleball ansvarlig og får erfaringslogg tilsendt.

IV. Eventuelt

a. Spørsmål fra foreldre hvilket fokus rus har i klasserommet?
Rektor: dette er del av kunnskapsløftet og dermed undervisning. I tillegg kontakt med 
Uteseksjonen og helsesøster og rådgiver er tilgjengelig m.m. I løpet av de 3 årene er det 
på de felles foreldremøtene noe de kaller 4x10 som er 10 minutters innslag/foredrag fra 
forskjellige faginstanser. Et av disse er om rus. Det viktigste er at elevene tør å si fra / ta 
kontakt ved behov. Det henvises til lege hvis nødvendig og foreldrene kontaktes alltid ved 
mistanke om rusbruk. Ellers viktig at foreldrene engasjerer seg, går tur i nabolaget og 
skoleområdet.

b. Spørsmål om leksehjelpen. Rektor: det er leksehjelp en dag i uken etter skoletid. Det er 
få elever som møter. Dette skyldes muligens studietid 2x per uke.

c. Hjemmesiden til skolen oppleves som dårlig og det er vanskelig å finne informasjon. 
Rektor: planen var at denne skulle tas bort og erstattes med annen og derfor vært lite 
fokus på den. Det er nå mottatt beskjed om at hjemmesiden fortsetter slik den er og 
denne skal nå bli og holdes oppdatert.

Første FAU møte til høsten blir mandag 3. september kl 19.30-21.00


