
Møtereferat  
Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ -tid:  Mandag 09.01.17, 18.00-19.30  

Deltakere:  Heidi Lundegaard (Vara 9B), Margrethe Fisketjønn (8D), Trine H. Roth (8C 

& 10B), Grethe Skaaren (10A & 8A), Brit G. Michaelsen (8B), Lars Sigve Bø 

(9A), Johannes Finne (10C), Dagbjørn Skipnes (10D), Arild Gauthun (9C) 

Egil Alne (Rektor) 

Forfall:  Ragnhild Hildonen (9B) 

Kopi til:  Egil Alne (Rektor) og skolens hjemmeside 
   

   

I. Rektor informerer 

Egil Alne er ansatt som rektor ved Tastaveden skole. 

 

Det blir endringer i timeplanene på skolen på grunn av omrokeringer av lærerstaben. 

Omrokeringen av lærere er grunnet permisjon mm. 

Lærerstaben blir uforandret med tanke på de fast ansatte. 

 

Økt lærertetthet, som Tastaveden har hatt en tid, opphører. 

 

Det vil bli lyst ut stilling på ny avdelings-/driftsleder i nærmeste fremtid. 

 

De ansatte på skolen venter på skolebruksplanen som vil fortelle om framtiden til tastaveden 

skole. 

 

 

II. Renovering av Tastaveden Skole 

Johannes og Dagbjørn hadde en presentasjon på politikertorget 5. desember i Stavanger Rådhus 

angående fremtiden til Tastaveden skole. Møtet var fulltallig av politikere som var interessert og 

tilbakemeldingen er god. 

Senere samme dag valgte KMU å ikke vedta forslaget om å utrede Tasta Park og ta 

besparelsene ved nedlegging av Tastaveden skole til etterretning. I stedet ble de vist til 

utarbeidingen av skolebruksplanen.  

  



 

 

III. Facebook gruppe 

Forslag om å opprette en facebook gruppe for å få i gang en dialog med innbyggerne i Tasta 

bydel og skape en foreldeaksjon for å bevare Tastaveden skole ble vedtatt 

Alle oppfordres til å bruke, og dele, for å få opp «likes». 

Ta kontakt med andre FAU i Tasta bydel og informere om bl.a. facebook gruppen. 

Noen innspill: 

 Nok elever 

 Gode resultater 

 Fritt skolevalg 

 Pengene er bevilget 

 Tegningene er klare 

 

 

IV. Søknad om Støtte for Juleballet 

Arild sender søknad til Tasta bydesutvalg inne 1 februar. 

Grethe tar kontakt med Lions om støtte til brettspill mm. 

 

V. Årshjul 

Alle tenker på hva som kan tas med i et årshjul til neste møte 

 

VI. Eventuelt 

Det er et ønske fra elevene om å få lov til å gå til KIWI i skoletiden da de bl.a. ikke er fornøyd 

med utvalget i kantinen. Det er i dag et bra utvalg, men kanskje modent for en revurdering. 

Rektor informerte at skolen ikke ønsker dette da skolen er ansvarlig for elevene i skoletiden og 

ikke kan følge alle som da ville gå til KIWI. 

FAU støtte skolen i denne saken og foreslår å sende saken over til elevrådet og diskutere en mer 

attraktiv meny i kiosken. 

 

Nå som FAU etter flere år med underskudd har et overskudd ble det spørsmål om det kan brukes 

til spill, kino i gymsalen etc. FAU vil behandle eventuelle søknader om midler løpende dersom 

skolen, klassene eller elevrådet har tiltak som ikke kan finansieres på annen måte.  

 

 

 

Neste FAU møte er mandag 6. februar kl 18:00. 


