
Referat FAU møte 2018-11-21 

Deltakere tilstede 
9B og FAU leder: Fredrikke Vikhamar 
8A Lisbeth Risanger 
10D og kasserer: Eirill Songstad Seim 
8B Svein Inge Bru 
8C: Oddny Klungtveit 
8D vara og FAU sekretær: Trygve Christiansen 
9D vara Iver Tønnesen Mathiesen 
10D vara: Ellen M. Sørbø Pallesen  
9E Aina Hovde Lunde 
 
Fra skolen 
Rektor Heidi. 

Informasjon fra skolen 
Rektor informerte om status, aktiviteter, økonomi  
 
Felles planleggingsdag for bydelen ble avholdt fredag 16.11. 
Fokus på psykisk helse forebygging med fokus på livsmestring. Tanken er at det skal 
bygges opp et årshjul for forebygging innenfor bydelen. 
 
God oppslutning om skolefrokost. 
 
SLT (kriminalitetsforebyggende) miljøkveld for 8. trinn gjennomført. 
 
Påhjul var innom for å gå over elevenes sykler. 
 
Klesbyttedag på søndag 25.11. 
 
Klesdrakt for jentene på juleballet har vært et tema. Noen har forfektet et regime hvor 
klassetrinn har vært avgjørende for kjolelengde. Skolen og FAU er klare på at alle må 
komme med klær den enkelte  ønsker å benytte. 
 
9. klass gjennomfører for tiden en foreldreundersøkelse. Så langt er svar raten på 67%. De 
som ikke har svart oppfordres om å svare. 
 
Rektor presenterte resultater fra nasjonal prøver for 8. trinn. Tastarustå ligger omlag på 
landsgjennomsnitt, men noe under gjennomsnittet i Stavanger. Alle gjennomførte testene. 
Dette trinnet har 12% støtteundervisning, som er noe høyere enn gjennomsnittlige trinn. 
 



Nasjonale prøver for 9. trinn er om lag på nasjonalt snitt. 
 
Husk å abonnere på nyheter fra skolens webside.  

Referat 
Det var ingen innvendinger til referat fra forrige møte. 

Fra SMU (Samarbeid og Miljø Utvalg) 
Fra SMU møte 21.11: 

- Mulige forbedringer i læringssituasjonen 
- Psykisk helse dagen, med fokus på stress mv. 
- Fotballturnering er pågående. 
- Vurderes håndball, innebandy, ishockey mv. 
- Juleball 
- Klassemiljøundersøkelse 
- Solidaritetsaksjon “Hei Verden”  

Høring om Plan mot barnefattigdom 2019-2022 
Det er mange vanskelige av vurderinger i denne sammenheng. Problemstillingene var godt 
belyst. 
Det FAU må ta stilling til er hva vi kan gjøre for å sikre at barn fra familier med begrensede 
ressurser ikke stigmatiseres, særlig i forbindelse med innsamling av penger til turer. 

Drøftingskonferanse om ungdomskriminalitet/-vold 
Mange instanser samlet for å diskutere hvordan ungdomskriminalitet håndteres og hvordan 
det kan forbedres. 
Inviterte: 

- Ungdommens bysture 
- Kommunalstyret for oppvekst 
- Gruppeledere for partier 
- FAU representanter fra ungdomskolene 
- Idrettsrådet 
- Politiet 
- Forandringsfabrikken 
- Ledelsen på ungdomskolene 
- Barnevernet 
- PPT 
- Lenden 
- Johannes læringssenter 
- Ungdom og fritid 



- Natteravnene 
- Barne- og ungdomsorganisasjoners kontaktutvalg 
- Utdanningsforbundet 
- FO 
- Fagforbundet 
- Rådmann og ordfører Finnøy, Rennesøy og Stavanger 

 
Bra konferanse, utkomme er klart behov for samordning av håndtering av enkeltindivider 
som sliter. Kommunen kommer med oppsummering, når det er klart. 

Trafikksikkerhet 
FAU har fått inn et forslag om å arrangere en refleksdag.  
FAU vil be elevrådet om å komme opp med forslag til hvordan refleksbruken kan bedres i 
DS møte 22.11.  
Strikk med refleksgarn kan inngå i håndarbeid på skolen, dette kan også diskuteres i DS. 
 
Svein Inge Bru sjekker om NAF har noe opplegg. 
 
Eventuelt kan vi søke om tilskudd fra Bydelsutvalg, dersom vi kan konkretisere behovet og 
nytteeffekten. 

Mobilfri skole 
Det foregår en politisk diskusjon om skolene skal være mobilfri sone. Skolen avventer 
politiske signaler. 
21.11 Oppdatering: 
Høringsrunde pågår. Skolens personale er ikke enige om hva som er den beste metoden 
mellom mobilfri skole, hvor mobilen leveres inn om morgenen og returneres etter endt 
skoledag, eller om mobilhotell i klassene skal praktiseres videre som i dag. 
Elevrådet sender inn eget svar på høringsrunden. 
 
FAU har ikke bastante meninger om hva som er rett, mener det er positivt om Stavanger 
kommune kommer frem til et felles regelverk. 
 

Tilbakemelding fra arbeidsgrupper 

Arrangementskomitè 
Ingen aktivitet.  



Juleball gruppen 
Avholdes torsdag 6 desember. 
Alle hoved og vara FAU representanter for 8 klasse deltar. 
Ellen Pallesen, Trygve Christiansen (som også er med i 8. klasse gruppen), Lasse Eide, Eirill 
Songstad Seim. 
 
Planleggingen er i rute. 

Natteravn gruppen 
Øyvind Dahl var på Tastarustå skole 12. april og presenterte  - Ungdom og Rus. 
Det var godt oppmøte. 
  
Natteravner på Tasta er i gang igjen og trenger din deltakelse. 
Meld din interesse Tastanatteravn@outlook.com Mobil: 92 14 65 50. Facebook gruppe 
“Natteravnene Tasta” 
 
FAU har ansvar for økonomien i dette arbeidet, både med tanke på støtte fra 
forsikringsselskapet Tryg, og refusjon av utgifter.  
 
Eirill Songstad Seim og Tommy Varhaugvik er i skolens natteravngruppe. 
 
Bydelen har en utfordring ved pumpehuset og nå nylig ved Tastaveden skolen. Ungdom fra 
hele byen, og så langt borte som Egersund, samles der. Stoff, alkohol, mobbing, selvskading 
mv. er det en del av. Det kan samles fra flere titalls til over hundre ungdommer. Politiet har 
prøvd å vise bort ungdommene, men de bruker sosiale medier til raskt å samles på 
alternativt sted. 
 
Spørsmål: 

- Hvor lang er en vakt: Minimum 2 timer, helst 3 timer i tidsrommet fra 20 til 24, 
eventuelt litt lenger om det er en del som skjer. 

- Området er fra Shell på Vardeneset til Shell på Randabergveien og fra fjorden til 
Misisippiskogen.  

- Det problemet en del plasser, som f.eks. barnehager mv., som har en del utfordringer 
med ungdommer som tar seg til rette med rus og tildels hærverk. 

 
Ungdommen mottar normal Natteravnene nøytralt eller positivt. 
 

Alle oppfordres til å melde seg på 
https://www.facebook.com/tastanatteravn/ 
Se også https://www.natteravn.no/members/tasta/  
 
16. oktober avholder uteseksjonen og Natteravnene til skolen. 

mailto:dinTastanatteravn@outlook.com
https://www.facebook.com/tastanatteravn/
https://www.natteravn.no/members/tasta/


Juletresalg gruppen 
Det blir ikke aktuelt. 
 

Eventuelt 
Ingen saker 

Neste møte 
23.01.2019, 06.03.2019, 22.05.2019 


