
FAU Tastaveden 
Referat 
26.september 2016 
Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  
Møtedato/ -
tid:  

Mandag 26.09.2016, 18.00-20.00  

Deltakere:  May Bente Moe (8A), Trine B.H. Roth (8C og 10B), Margrethe Fisketjønn (8D), Lars Sigve 
Berge (9A), Ragnhild Hildonen (9B, Referant), Arve Østerhus (9D), Johannes Finne (10C), 
FAU-leder Dagbjørn Skipnes (10D), Egil Alne (konstituert rektor) 

Forfall:  Magdalena K Foss (8B), Arild Gauthun (9C), Grethe Skaaren (10A), 
Kopi til:  Egil Alne (fungerende rektor) og skolens hjemmeside  
   

I. Rektor informerer 

Det avholdes foreldremøter for 9. og 10. trinn denne måneden. Rektor er i tillegg tilstede på 
foreldremøter på barneskolene innen skolegrensene til Tastaveden Skole. 

Elever fra 8.trinn er på leirskole på Knaben denne og neste uke. 

Egil viste til at skolen har et svært bra resultat for fullført og bestått vg1 for skolens tidligere 
elever. Dette kan skyldes mange ting, men god rådgivning i forbindelse med søknad til 
videregående skole er viktig og her gjør nok skolen en god jobb, noe FAU applauderte. 

Renovasjon/nybygg av skolen: Viser til referat fra forrige FAU møte om at renovasjon eller 
utbygging av skolen er satt på pause. Rektor sammen med Driftsstyreleder og nestleder (begge 
foreldre) skal i møter med politikere for å diskutere saken. Bl.a. mener vi tallene for framtidig 
elevtall ikke har vært riktige. 

Det settes i gang miljøforebyggende tiltak i enkelte klasser ved behov. 

II. Juleball 

Planlegging er nå i gang, og ansvar ble fordelt mellom FAU medlemmene. Liste over ansvarlige 
finnes i Erfaringsbloggen som er sendt FAU-medlemmene. 
 
Det ble besluttet å ikke bruke Mcash eller Vips, da dette hadde en kostnad på flere tusen kroner. I 
stedet må elevene / foresatte overføre penger til FAU’s konto. Pris for billett er i år satt til kr 200,- 
som er en økning fra 160,- pga underskudd i fjor. Det gjøres et arbeid for å prøve å redusere på 
noen av kostnadene. Spesielt leie av bord og stoler er svært dyrt. 
 

III. Valg til skolemiljøutvalget 

Grethe Skaare fortsetter i skolemiljøutvalget (SMU). 
 
 
Neste FAU møte er mandag 7. november 
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