
FAU Tastaveden 

Referat 

6. januar 2017 

Gruppe:  FAU ved Tastaveden skole  

Møtested:  Personalrommet – Tastaveden skole  

Møtedato/ -
tid:  

Mandag 06.02.2017, 18.00-19.30  

Deltakere:  May Bente Moe (8A), Hanne Marit Steigen (8B), Trine B.H. Roth (8C og 10B), Lars Sigve Berge 
(9A), Ragnhild Hildonen (9B), Arild Gauthun (9C), Arve Østerhus (9D), Grethe Skaaren (10A), 
FAU-leder Dagbjørn Skipnes (10D), Egil Alne (rektor) 

Forfall:  Johannes Finne (10C), Margrethe Fisketjønn (8D) 

Kopi til:  Egil Alne (rektor) og skolens hjemmeside  

   

 

 

I. Rektor informerer  

 Elevundersøkelse 10. trinn: Undersøkelsen ga ikke representativt resultat fordi noen 

elever nullet seg gjennom. Dermed er det vanskelig å bruke denne undersøkelsen.   

 Foreldreundersøkelse 9. trinn: Veldig bra resultat. 

 Nasjonale prøver 8. og 9. trinn: Bra resultat 

o Sammenligning årets 9.trinn med fjoråret viser en veldig bra utvikling.  

II. Foreldreaksjonen 

 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. Enighet om at alle i FAU legger ut minst ett innlegg innen neste møte.  

 www.facebook.com/TastavedenLeve/  

 Diskusjon om andre tiltak  

o Kontakte Tastavis 

III. Årshjul 

Følgende årshjul for FAU ble vedtatt: 

 

Måned Sak Ansvar 

September 

Oppstartmøte for nye FAU-representanter og 

klassekontakter. Informasjon om rollene til de 

enkelte og juleballet. General for juleballet 

utpekes. 

FAU-leder 

Oktober 

Skolens økonomi og utsikter i HØP 

FAU sin økonomi. Budsjett for juleball 

Ansvarlige til juleball velges 

FAU-leder 

Kasserer 

November 

Framdrift Juleball 

Gjennomgang av skolens beredskap ved 

krisesituasjoner som brann, voldsepisoder og 

naturkatastrofer. 

Juleballgeneral 

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


Desember Juleballet forberedes Juleballgeneral 

Januar 
Regnskap for fjoråret. 

Oppdatering av joleballoggen 

Kasserer 

  

Juleballgeneral 

Februar 
Gjennomgang av skoklens resultater 

(elevundersøkelse og foreldreundersøkelse) 
Driftsstyreleder 

Mars 

Status og tiltak skolemiljø og innsats mot mobbing 

og diskriminering inkludert via internett 

Skolens økonomiske rammebetingelser ved 

revidert HØP 

SMU-representant 

  

FAU-leder 

April Valg av ny FAU-leder og Driftsstyreleder FAU-leder 

Mai 
Skolens faglige resultater 

Opplegg for skoleturer drøftes 

Rektor 

Driftsstyreleder 

Juni 

Utarbeide søknad til bydelsutvalg o.a. for årets 

juleball. 

Informasjon ti nye elever og foresatte 

Klargjøring av overlevering av ansvar 

FAU-leder 

 

IV. Eventuelt 

10. klasse har en flott avslutning hvert år i gymsalen, arrangert av skolen. Det har variert fra 

klasse til klasse om det er blitt arrangert noe etterpå. Det anbefales en felles avslutning for 

10.trinn i tillegg til opplegget skolen har i gymsalen. FAU-leder sender en mail til 

klassekontaktene med oppfordring om å få til dette. 

 

 

Neste FAU møte er mandag 6. mars 2017 


