
FAU Tastaveden skole 

Referat 

01 oktober 2018 

Gruppe FAU ved Tastaveden skole 

Møtested Personalrommet – Tastaveden skole 

Møtetid Mandag 01.10.18, 1930 - 2130 

Deltagere Svein Helge Kallevik, Helene Veire, Silje Opofte, Kjetil Hjertvik, Toril Sirum,  
Margrethe Fisketjønn, Kjell Sverre Håland, Heidi Moldt, Kari Yndestad, Ellen 
Volden, Silje Ringå Surdal, Hanne Marit Steigen, Grethe Malene Sagerup, Egil Alne 
(rektor) 

Kopi til Egil Alne 

 

SAKER: 

1) Driftsstyret og rektor informerer: 

 Lek/kvelning har dukket opp igjen som et fenomen. Dette er en type aktivitet som er 

potensielt farlig og slett ikke ønsket hverken på skole eller fritid. Foreløpig ikke et 

utbredt fenomen men FAU ber allikevel rektor om å informere via 

nettsiden/facebook. I tillegg vil skolen samtale med elevene om dette. 

 Helsesøster bemanningen på skolen er pr nå kun 1 dag i uken. Dette skyldes 

arbeidssituasjonen for nåværende helsesøster som har blitt leder for alle 

helsesøstrene i bydelen og dermed opplever skolen en overlapp situasjon. Uansett 

ikke holdbart, noe rektor tydelig har formidlet opp i systemet. 

 Årets TV aksjon til Kirkens Bymisjon er i full gang på skolen gjennom strikking av 

skjerf på alle trinn som samles tilslutt. Fargegaten kjøper dette av skolen og henger 

opp. Elevrådet overleverer. 

 Vennskapsbyen Nablus har vært på besøk. Noen elever har bodd hjemme hos våre 

elever. Besøket har vært positiv opplevelse, hvor også de store kulturforskjellene har 

blitt synliggjort. 

 Angående utemiljøet, så har dette roet seg betraktelig etter stor innsats fra politi, 

uteseksjon, natteravner, skole og foreldre. Miljøet har sannsynligvis flyttet seg. 

 Nye elever inntatt i driftsstyret 

 Økonomien for skolen virker pr nå i henhold til budsjett 

2) Status Juleball: 

 Mottatt pristilbud på lyd og lys viser dobling av kostnad, men her kan vi spare penger 

gjennom selv å hente/levere samt bistå ved montering. 

 DJ er kontaktet og sagt seg villig til å stille 

 Invitasjon er klar til utsending, sendes rett over høstferien. 

 Vaktlistene er klar, FAU og FAU vara inkluderes i dette. 

 En fra FAU bør stå i kiosken, fortrinnsvis kasserer 

 Premier må skaffes, tas med på kvelden før. 

 Kjøreplaner kan være en ide å henge opp. Hovedplan fra i fjor benyttes i år også. 

 Det bør være mange forskjellige aktiviteter, slik at flest mulig synes arrangementet er 

kjekt. Ikke alle liker å danse osv. 

3) BVP – status på innspill fra FAU 



 Det er laget et første utkast som grunnlag for diskusjon, dette videreforedles i 

etterkant av FAU møtet før oversending til rektor. Frist 15 oktober. 

 Momenter som ble nevnt i FAU møte; stillerom, låsbare soner, sikkerhetsfokus, 

lagringsmuligheter. 

4) Annet 

 FAU har registrert seg i Brønnøysund og dermed er kontoer og rettigheter til dette på 

plass 

 Det sjekkes med kommunalt foreldreutvalg om rolle/arbeidsoppgaver til 

klassekontakt funksjonen. 

 

Referent: Kjell Sverre Håland 


