
FAU Tastaveden 
Referat 
7. november 2016 
Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  
Møtedato/ 
-tid:  

Mandag 07.11.2016, 18.00-20.00  

Deltakere:  May Bente Moe (8A), Brit Klovning (8B), Trine B.H. Roth (8C og 10B), 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 
(konstituert rektor) 

Forfall:   

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

I. Rektor informerer 

Stillingen som rektor er nå lyst ut med søknadsfrist 20.november og ansettelsesdato 1. januar. 

II. Renovering av skolen 

Rektor sammen med Driftsstyreleder og nestleder (begge foreldre) har vært i møter med 
politikere fra Kommunalstyret for Oppvekst (KO) og Kommunalstyret for byutvikling (KBU)for å 
diskutere saken. Det ble store oppslag i media etter at det var sendt ut skriv til alle folkevalgte i 
byen. Det diskuteres om skolen skal legges ned og elevene fordeles på Tastarustå og Kannik. 
Renovering/nybygg av skolen ligger fortsatt inne i kommunens Handlings- og økonomiplan noe 
som er et positivt tegn for at skolen skal bestå. Representanter fra skolen og foreldre har fått tid 
på Politikertorget som skal være 6. desember. 

FAU har skrevet en uttalelse til støtte for at skolen skal bestå som vil bli sendt til politikerne og 
massemedia.  Uttalelsen lyder slik:  

La Tastaveden Skole leve 
 
Vi skulle få ny skole. Nå kan det hende den blir lagt ned i stedet. Politikerne har valgt å utsette planene for nybygg eller 
renovering for å utrede om det blir billigere å bygge ut andre skoler.  
Læringsglede er slagordet for Tastaveden Skole. Som foreldre er vi daglig vitne til hvordan dette omsettes i handling. 
Vi ser hvordan skolens ledelse og ansatte skaper et godt læringsmiljø og vi forsøker selv å være med på å skape et godt 
sosialt miljø gjennom klasseturer, juleball og den daglige oppfølgingen av elevene. Vi synes skolen vår er uvanlig bra 
og er en del av limet i bydelen. 
Vi synes Tastaveden utmerker seg og at dette fagmiljøet er viktig å ta vare på. Resultatene kommer til syne på flere 
måter. Gjennomsnittskarakterene er gode. På trivselsmålingene får også skolen et meget bra skussmål. Det er eneste 
skole som gjennomfører folkehelseanbefalingene om daglig fysisk aktivitet på alle våre elever. Det er en større andel av 
elevene fra Tastaveden skole som fullfører VG1 enn fra andre skoler (91,2 % for 2015-kullet mot 83,8 % på landsbasis 
2014).  Frafall i VG1 koster mye både for eleven og samfunnet, spesielt om eleven også faller utenfor yrkeslivet.  
Vi vil at elevene i bydelen fortsatt skal ha et reelt fritt skolevalg. Vi tør ikke ta sjansen på å rasere det unike og gode 
skolemiljøet ved Tastaveden skole i håp om at kommunene kanskje kan spare noen hundre tusen på å lage en 
monsterskole. Om gjennomføringsprosenten på VG1 synker bare litt vil vinninga gå opp i spinninga og elevene blir 
taperne. Vi håper vi har valgt smarte politikere. 
La Tastaveden Skole leve! 

 



III. Juleball 

Per 7.11. hadde 268 av 325 elever betalt for deltakelse på juleballet. Skolen skal få lister over 
hvem som har betalt slik at de kan sammenlignes med påmeldingslistene. 
Bydelsutvalget deler ut midler to ganger i året, søknadsfrist 1.februar og 1. september. Vi sender 
inn søknad om midler i februar. 
 
Gjennomgang av ansvarslisten, og vi er godt i rute for kvelden. 

IV. Eventuelt 

• Egil bekrefter at prøvemuntlig skal gjennomføres for 9. trinn. 
• Diskusjon om hvorvidt studiespesialisering «snakkes ned» for å fremheve yrkesfag. 

Enighet om at viktig med balanse i informasjonen. 
• Forslag om salgskveld for brukte juleballkjoler. Dette tas opp for evnt planlegging for 

neste års ball. 
 
Neste FAU møte er mandag 28. november 
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