
FAU Tastaveden 

Referat 

3. april 2017 

Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ 
-tid:  

Mandag 03.04.2017, 18.00-19.30  

Deltakere:  May Bente Moe (8A), Hanne Marit Steigen (vara 8B), Trine Roth (8C og 10B), Margrethe 
Fisketjønn (8D), Eline N. Furre (vara 9A), Ragnhild Hildonen (9B), Mette Høgsand (9C), Arve 
Østerhus (9D), Grethe Skaaren (10A),  Johannes Finne (10C), FAU-leder Dagbjørn Skipnes 
(10D), Egil Alne (rektor) 

Forfall:  Arve Østerhus (9D) 

Kopi til:  Egil Alne (rektor) og skolens hjemmeside  

   

 

 

I. Rektor informerer  

 Ungdomsskolene i byen har fått tildelt til sammen 14 millioner kroner som skal fordeles 

etter elevtall. Midlene skal brukes i opplæringsøyemed og dette blir selvfølgelig veldig 

godt mottatt. 

 

II. Status fra SMU 

Skolemiljøutvalget (SMU) hadde møte før FAU, men da ingen elever møtte var ikke utvalget 

beslutningsdyktig. Saker som ble diskutert: 

- Internasjonal Dag 27. april hvor elevene samler inn penger til et godt formål. Dette er et 

opplegg skolen har hvert år, hvor elevenes familier inviteres til å besøke skolen og se hva 

elevene jobber med på skolen, og det blir anledning å kjøpe mat/kaker. 

- Det blir et opplegg med tema Psykisk Helse i juni. Det er laget et opplegg for hvert trinn 

og kontaktlærerne får opplæring og presenterer for elevene. Helsesøster og miljøterapaut 

vil være tilgjengelig. 

III. «Tastaforeldrene» og Natteravnene 

Det er laget en gruppe på Facebook som heter «Tastaforeldrene» som også har vært involvert i å 

få i gang Natteravnordningen i bydelen. Noen mente det var en del bråk rundt skateparken og 

Tastasenteret, men både politi og andre organer har vært engasjert og ser ikke noe som tyder på 

at bydelen har ungdomsproblemer. Det er for bare to år siden forsøkt å få i gang natteravner fra 

foreldre på Tastaveden, men det var så å si ingen ungdommer ute i gatene og ordningen ble 

avviklet. FAU avventer evnt henvendelse dersom noen ønsker å koordinere en slik ordning slik at 

alle skolens foreldre får anledning til å delta. 

 

 

 

 

 



IV. Foreldreaksjonen - Økonomiske rammebetingelser og skolebruksplanen  

 Behandlingen av Skolebruksplanen ble ikke slik som vi antok.  

 Skolesjefen besøkte skolen i dag og hadde møte med skolens ledelse, FAU leder og 

Driftsstyre leder. Det ble gitt klart uttrykk fra skolens og foreldrerepresentantenes side at 

vi ønsker en ny skole, og det ble stilt spørsmål om videre saksgang og forslag til 

skolestruktur: 

o 7. juni blir det møte i Arbeidsutvalget til Kommunalstyret for oppvekst 

o 14. juni blir det møte i Kommunalstyret for oppvekst 

 Skolesjefen lovet en avklaring før sommeren, men er også positiv til mulighetsstudien 

med å utvide Tastarustå (og da legge ned Tastaveden)  

 Vi må arbeide med å få politikerne over på vår side slik at Tastaveden skole bevares. 

Foreldrene mobiliseres dersom skolens framtid blir diskutert på møtene i juni, FAU leder 

og DS leder forsøker å få komme med innspill på møtet 7. juni. 

 Johannes sender spørsmål til administrasjonen 

 Dagbjørn drøfter saken ytterligere med Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU), oppdaterer 

Facebook siden FAU har opprettet og oppfordrer alle foreldre til å være aktive på denne 

siden. 

 www.facebook.com/TastavedenLeve/  

V. Saker fra elevråder 

 Er det mulig å lage en LAN session? 

Dette ble diskutert i FAU som er positiv til forslaget. Det var enighet om at elevene må 

selv lage en sak slik at FAU har et grunnlag å ta en beslutning på. Dette vil kreve 

foreldrerepresentasjon/vakter. Saken sendes tilbake til elevrådet med konkrete spørsmål 

som må besvares/undersøkes. 

 Iskaffe var tidligere tillatt i kantinen og elevene ønsker den tilbake. 

FAU diskuterte kort og er enige om at iskaffe kan selges i kantinen på lik linje med f.eks. 

iste. Rektor gjeninnfører/bestiller iskaffe til kantinen. 

 

VI. Valg av nye ledere av FAU og Driftsstyret utsettes til neste møte. 

FAU representanter deltar på foreldremøtene for nye 8.trinn for å verve nye FAU medlemmer og 

foreldrekontakter.  

VII. Eventuelt 

 Antallet FAU representanter må gjenspeile antallet klasser. Nå har vi en representant for 

to klasser fordi ingen meldte seg til FAU i den ene klassen. Enighet i FAU at hver klasse 

skal stille med en FAU representant og en vara. Denne personen kan ikke være FAU 

representant eller vara for en annen klasse. 

 

Neste FAU møter er mandag 8. mai 2017 (i ettertid endret til onsdag 3. mai) og tirsdag 6. juni. 

http://www.facebook.com/TastavedenLeve/

