
Referat fra FAU, Tunballen skole. 
20.10.15 

Tilstede: 
Elisabeth Johnsen 7. 
Cecilie Erland 4b 
Charlotte Hagen 3a 
Jannicke Engmark 6a (vara) 
Christina White 6a 
Janne Schibstad 
Kjetil B. Skisland, 1d 
Dag Henry Hansen 6b 
Ronny Schibstad 5b 
Øystein Slaaen 4c 
Jeanett Engmark 3b 
Marianne Mellemstrand 7b 
Anita Haugen 2a (referent) 
 
Ruth Ringstad Kolnes, rektor, var med på hele møtet.  
 
Valg til diverse verv 2015/16 
Jeanette Engmark er leder i FAU.  
Janne Schibstad, nestleder i FAU. 
Øyvind Onshus, referent. 
Jannicke Engmark og Jeanette Engmark er Tunballen sine representanter i KOM FUG 
Charlotte Hagen, SFO og FAU sin representant i SAU. 
 
Referatet fra sist FAU 
Nesen ingen hadde lest referatet da det ikke var gjort tilgjengelig på nettsiden. Det vil om få 
dager gjøres tilgjengelig på skolens nettside under fanen FAU. Innsigelser til møtereferatet 
må gis til Leder i FAU Jeanette Engmark innen tre uker. Ellers anses referatet som godkjent, 
stille samtykke. 
 
Hvordan få flere foreldre til å komme på foreldremøter? 
Det er et ønske om å øke antall foreldre til foreldremøtene i de forskjellige klassene. I dag 
opplever mange klasser at det alltid bare er de samme foreldrene som kommer, og de stiller 
til gjengjeld på alt.  
 
Foreldremøte er foreldrenes møte hvor de kan snakke om ting som berører klassen. Det vil 
komme alle elever til gode at foreldrene i klassen har et godt samarbeid. Dette vil også bidra 
til et bedre klassemiljø. Ruth sier at skolen har et verktøy som heter «Mitt valg» materiellet 
skal være med å styrke den sosiale kompetansen. Innen dette materiellet finnes det også 
temaer som kan tas opp på foreldremøter.  
 
Ruth ønsker at alle klassekontaktene drøfter hva foreldrene i klassen tenker om deltakelse 
på møtene, hvordan man kan nå fram til ennå fler og hvilke temaer de ønsker skal bli tatt 
opp. 
Umiddelbare forslag fra FAU var: 

 Foreldrekontakt kan sende SMS til alle noen dager før og minne om møtet. 

 Skolen skriver dato til foreldremøtet på nett og ukeplan, samt sender ut skriftlig 
innbydelse. 

 Foreldrekontaktene kan ha et tettere samarbeid med klasselærer i forkant av møtet 
om viktige temaer ol. 

 Forsalg om mødre og fedre treff. 



 
Nye slutt tider på Tunballen skole 
Ruth hadde er forslag om å slutte skoledagen kl. 11.20 på onsdager, og ha lengere skole 
mandag og fredag. Dette for at lærerne skulle få mer tid til kompetanseløft i form av ulike 
kurs som startet tidlig. Ruth sa dette var tatt opp i elevrådet og blant lærerne, og begge disse 
gruppene stemte mot. FAU var også mot forslaget.  
 
Det var et annet forslag om å ta en halv time fra onsdagen og flytte den til fredagen. Dette 
kunne FAU heller gå inn for om det skulle bli aktuelt. Noen mente også at skolen kunne 
slutte tidlig slik de gjorde den ene onsdagen, men da måtte foreldrene får minst to ukers 
varsel. Andre mente at det var rart å bare gi barna fri, og at hvis skolen skulle på flere kurs 
kunne dette byttes mot avspaseringsdagen elevene har i juni. Elevene har en 
avspaseringsdag i juni grunnet to kveldsarrangement.  
 
Ruth ville ta med seg innspillene videre, og sa at det ikke ble noe av forslaget om å slutte kl. 
11.20 på onsdager. 
 
Parkering og farlige trafikale situasjoner 
Beboere i Lonebakken har klaget på at foreldre sperrer veien inn til dem ved skole slutt. FAU 
tror at mange foreldre venter i bilen sin der istedenfor på den ordinære parkeringsplassen, da 
den ordinære parkeringsplassen er for liten og trafikkfarlig.  
 
FAU leder skal sende et brev ned til teknisk og fortelle om parkeringen. Punkter som kom 
opp var: 

 Alt for mange biler, dette er parkering for Tunballen skole, SFO og barnehage. Og 
bare ansatte på disse tre stedene tar stor del av parkeringen. 

 Lite opplyst parkeringsplass 

 Mange elever som går mellom bilene 

 Mange bilister som parkerer, rygger og lar bilen stå på tomgang i rundkjøringen 

 Barn som leker på steinene i rundkjøringen mens de venter på foreldre 

 Smal vei, som veldig mange biler bruker daglig på samme tidspunkt 
 

I tillegg ble det snakket om at mange bilister kjører over fartsgrensa på veien forbi skolen. I 
tillegg har de som kommer på veien vikeplikt for alle som kommer ut fra parkeringen på 
skolen, en vikeplikt ikke alle overholder. Det har allerede skjedd flere ulykker i dette krysset. 
Barn og voksne krysser også veien her, tross at de har gangbroa 100 meter lenger borte. 
Det kom forslag om at FAU leder kunne ringe politiet og be om fartskontroller. Noen ville ha 
fartsdumper og nedsatt hastighet.  
 
Svømming 
Det kom spørsmål om hvem som har ansvar hvis et barn ikke kan svømme etter endt kurs på 
skolen. Forelder og foresatte har ansvar for at eleven kan svømme, skolen tilbyr et 10 timers 
kurs til alle i 3.klasse, og for dem som ikke mestrer svømmingen er det et til kurs. Det kom 
ønske om at det ble tatt opp på foreldremøtet på våren i 2. klasse generelle tips for hvordan 
forelder kan gjøre sitt barn trygg i vann.  
 
Referent, i Øyvind sitt fravær, Anita Haugen  
 


