
FAU Tastaveden 

Referat 

6. mars 2017 

Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ -
tid:  

Mandag 06.03.2017, 18.00-19.30  

Deltakere:  May Bente Moe (8A), Hanne Marit Steigen (vara 8B), Kari Yndestad, (vara 8C), Camilla (vara 
(8D), Lars Sigve Berge (9A), Ragnhild Hildonen (9B) (referent), Arild Gauthun (9C), Arve 
Østerhus (9D), Grethe Skaaren (10A), Johannes Finne (10C), FAU-leder Dagbjørn Skipnes 
(10D), Egil Alne (rektor) 

Forfall:  Trine Roth (10B) 

Kopi til:  Egil Alne (rektor) og skolens hjemmeside  

   

 

I. Innkalling og referat ble godkjent 

II. Rektor informerer  

Økonomi/budsjett 

 Skolen har god økonomi og styres veldig bra.  

 Årets budsjetter godkjent av driftsstyret 

 Sykefraværet er på 0,89% som er veldig lavt. 

 Skolen har hatt 4 lærerstillinger ekstra i 4 år pga ekstrabevilginger fra staten. Skolen 

mister disse midlene fra 2018 og en planlagt nedtrapping gjennomføres i løpet av året 

 Alle elever vil om kort tid få Chromebook 

 Det er satt av midler til leirskole for 8.klasse til høsten – Tastaveden er nå den eneste 

skolen i kommunen som tilbyr leirskole. God økonomistyring gjør dette mulig. 

Fysak 

 Det er stor interesse for hvordan Fysak fungerer på skolen, og skolen deler erfaringer 

 

Avisartikkel i Stavanger Aftenblad 6.mars – Mina fra Kannik 

 Artikkelen er et leserbrev fra Mina på 10. trinn på Kannik om hvor vanskelig det er å være 

elev på ungdomsskolen, om kontinuerlige prøver, presentasjoner og vurderinger 

 Tastaveden prøver å ha en motvekt til denne type skole ved å også fokusere på myke 

verdier som koselige aktiviteter i friminuttene, forutsigbarhet mht prøver, introduksjon av 

fagsamtaler. I tillegg aktiviteter som Street Art, Newtonrommet, Gosenrevy mm.  

 

III. Status skolemiljøsituasjonen 

SMU skal ha møte i forkant av neste FAU, 3.april. 

 

IV. Foreldreaksjonen - Økonomiske rammebetingelser og skolebruksplanen  

 Forberedelser møte i Kommunalstyret for Oppvekst 29. mars  

o Dersom skolebruksplanen er på agenda for dette møtet stiller så mange som 

mulig fra FAU, vara og foreldrekontakter. Dagbjørn informerer også FAU ved 

Byfjord, Tasta og Kampen skoler. 



o Det spennende er om planen legges fra til møtet og om fremtiden for Tastaveden 

skole behandles i planen 

o Kommunalt foreldreutvalg arbeider samlet for hele stavangerskolen og ser på 

plan for skolestruktur totalt. Imidlertid er det aktuelt å ta opp kategoriseringen av 

skoler som robuste eller ikke-robuste på prinsipielt grunnlag. Bred enighet i FAU 

om at Tastaveden med 5 paralleller til høsten er en svært robust skole selv om 

den ikke har 6 paralleller.  

 Møte i KO 29. mars, Formannskapet 6. april og Bystyret 24. april – foreldrene må på 

banen dersom fremtiden for Tastaveden skole blir behandlet. 

 Tastavis som kommer ut i morgen, 7.mars, har artikkel om skolen 

 Det er opprettet en egen Facebook side for foreldreaksjonen «La Tastaveden skole 

leve». Forbedringer, deling og bruk av av FB siden ble diskutert. Viktig at FB siden 

holdes aktiv.  

 www.facebook.com/TastavedenLeve/  

 

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

VI. Eventuelt 

FAU bestiller en oppmerksomhet til skolens ansatte for gode resultater og god økonomistyring. 

Takk for innsatsen dere gjør for ungdommene våre! 

 

 

Neste FAU møte er planlagt til mandag 3.april 2017 men kan forskyves fram dersom 

forslag til plan for skolestruktur kommer tidligere.   

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

