
FAU Tastaveden 

Referat 

4.september 2017 

Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ -
tid:  

Mandag 04.09.2017, 19.00-20.30  

Deltakere:  Svein Helge Kallevik (8A), Ingeborg Hagen, (vara 8A), Helene Veire (8B), Silje Opofte (8C), 
Monica B. Reisænen (vara 8C), Kjetil Hjertvik (8D), Ellen Volden (vara 8D), Hilde L. Hansen 
(vara 8E) May Bente Moe (9A), Kari Yndestad (vara 9C), Margrete Fisketjønn (9D), Eline 
Furre (vara 10A), Ragnhild Hildonen (10B), Arild Gauthun (10C), Arve Østerhus (10DEgil 
Alne (rektor) 
Alle foreldrekontakter på 8.trinn var invitert og mange møtte og var med på deler av møtet før 
de hadde et eget møte 

Forfall:  
 

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

   

I. Informasjon om rollen som klassekontakt / FAU representant 

Alle klassekontaktene var invitert, og det ble informert om rollen som klassekontakt / FAU 

representant. Presentasjonen «Foreldre i Stavangerskolen» ble gjennomgått og rektor har lagt 

denne ut på skolens nettside. 

II. Rektor informerer 

a. Info om nye ansatte og mottak av ny kjekke elever på 8.trinn 

b. Foreldremøter for alle trinn 12. september 

c. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å 

ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen 

opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Alle som jobber på 

skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Rektor har ansvar for å 

lage en plan og sette inn tiltak hvis en elev har opplevd mobbing. Slik skal skolen sørge 

for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. 

Mer info er lagt ut på skolens nettside. 

d. Stavanger kommune arrangerer skolemiljøkveld mandag 2. oktober, rektor deltar og 

håper å få med seg et par foreldre.  

e. Tildelingsmodellen skal ut på høringsrunde med møte 19. september, rektor deltar og ny 

FAU leder deltar sammen med ham. 

f. Ny foreldrepålogging. Det vil nå bli enklere for foresatte å følge med på elevenes fravær 

og merknader. Programmet heter Webuntis og innlogging skjer via MinID. Mer info finnes 

på skolens nettside. 

g. It’s Learning er ikke lenger i bruk. Alle elever får / har fått Chrome Book og bruker nå 

«Classroom». 

h. Mcash er avsluttet, kontanter er igjen innført i kantinen da Vipps ikke er tillatt brukt for 

dem under 15 år. 

 

III. Informasjon fra Driftsstyret 

Det er ikke avholdt Driftsstyremøte etter sommerferien. 

 



IV. Klasseturer for 10.trinn i foreldres regi 

Vedtak fra FAU møtet i september 2016 ble lest opp og fikk tilslutning av årets FAU: 

 

Det har blitt en tradisjon ved skolen at klassekontaktene arrangerer klassetur på 10.trinn. Disse 

turene har typisk blitt finansiert ved forskjellige dugnader fra og med høsten i 8. klasse, og både 

elever og foreldre har bidratt.  

  

Det er nå bestemt at det ikke gis en fridag til disse turene, og de må da legges til skoleferier eller 

helger. 

  

FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg) er kjent med at disse turene har variert fra å koste noen 

hundrelapper pr elev til opp mot 6.000 kr pr elev. FAU oppfordrer med dette klassekontaktene for 

de forskjellige klassene til å planlegge turer med et lavt budsjett. Gjerne telttur eller hyttetur i 

nærområdet, sykkelturer e.l.  Det viktigste er tross alt at elevene får være sammen, og ikke 

nødvendigvis hvor de drar. Dette vil gi alle en mulighet til å delta, og dersom noen av en eller 

annen grunn ikke har kunne være med på dugnad (gjerne begynner på skolen i 10.klasse) så bør 

det ikke koste mye å få være med på turen. 

 

V. Juleball 

Årets juleball arrangeres som alltid første torsdag i desember, i år blir datoen 7. desember. 

Planlegging starter neste møte, men FAU representanter for 8. og 9. trinn må sørge for at foreldre 

fører seg på lister over frivillige til juleballet på foreldremøte i september. 

 

VI. Valg av FAU leder og Driftsstyreleder 

Svein Helge Kallevik ble valgt til ny FAU leder.  

Kjetil Hjertvik ble valgt til ny Driftsstyreleder. 

 

VII. Eventuelt 

a. Det ble bestemt at både FAU representanten og vara til FAU på hvert trinn innkalles til 

FAU møtene fra og med neste møte. Frivillig om vara møter. Referat sendes og ut til alle 

inviterte. 

b. Fra og med neste FAU møte starter møtene kl 19.00 

c. Neste FAU møte er mandag 2. oktober. 

 


