
FAU møte Tunballen skole 
Dato: 23.01.23, kl 18.30. 

Sted: Tunballen skole personalrom 

Deltakere  

Navn Klasse   

Asbjørn Blankenberg 1 gul Forfall 

Espen Cederberg 1 blå Tilstede  

Lise Tveito 2a Tilstede  

Malene Oppheim 2b Tilstede  

Linn Beate Simonsen 3a Tilstede  

Mariell Hageland 3b Vara tilstede: Jannicke Engmark  

Celina Monique Salvesen 4a Forfall 

Anette Høgeli  4b Tilstede  

Lars Arne Kulien 5a Vara tilstede : Espen Mortensen  

Ragnhild Bergstøl 5b Tilstede  

Vibeke W. Sunde  6a Forfall 

Tine Margrethe R. Østrem 6b Tilstede  

Lene Stupstad 7a Tilstede  

Signe Lill Aurebekk 7b Forfall 

Janne-Therese G. Auclair 7c Forfall 

 

Sak 12/22.23 Parkeringsplass  
Planene er ferdig, og arbeidet skal etter planen begynne i juni i år. Man håper det vil være klart til 

skolestart høsten-23. Oppgraderingen innebærer at det skal lages fortau i en halvsirkel rundt plassen, 

med tilhørende drop-sone hvor man kan slippe av barna.    

Sak 13/22.23 Uteområdet  
Status i saken er at det er en annen skole som står først i køen for en slik oppgradering, og så skal 

Tunballen tas etterpå.  

Sak 14/22.23 Sosial handlingsplan  
Det var gjennomgang av utkast til årsplan på møtet og det kom div innspill til denne. Planen er at man 

ved å lage en slik årsplan vil det være enklere for nye foreldrekontakter og medlemmer av FAU å vite 

hva vervet innebærer.  

Noen punkter som ble drøftet var: 

FAU anbefaler at foreldrekontakter deler skoleåret inn i fire, og at det arrangeres ulike sosiale treff. 

Dette er inkludert jule- og sommeravslutning. Det ligger inne forslag til arrangementer i planen. 

 



FAU anbefaler at klassene legger opp til arrangementer som koster minst mulig i disse krevende 

økonomiske tider.  

Det er lagt inn planen at det er ønskelig at det på våren arrangeres felles foreldremøter for 1-4 trinn og 

5-7 trinn. På disse møtene er det mulig å få inn eksterne foredragsholdere som kan snakke om relevante 

tema. Et eksempel vil være nettvett. Dialogmodellen av Ingrid Lund ble også nevnt som aktuelt tema.  

Det kom forespørsel om skolen kan være behjelpelig med å tildele dato for juleavslutning for klassene i 

desember. Noen klasser opplevde at det ikke var ledig tid da man ikke var klar over at man måtte være 

tidlig ute for å booke.  

Aksjonsdag – dette har ikke vært arrangert på flere år grunnet korona. FAU ønsker at dette 

arrangementet skal utgå da mange kan ha vansker med å delta grunnet økonomi. Skolen har allerede 

skolejoggen som er et arrangement hvor det gis penger til veldedighet. FAU ønsker at man i stedet 

arrangerer en byttedag hvor man kan ta med klær, leker, idrettsutstyr mm. som man bytter inn i andre 

ting.  

Sak 15/22.23 Lekser 
Rektor opplyser om at det skal foretas en utredning om Tunballen skole skal foreta noen endringer 

dagens opplegg med lekser. Det foreligger i utgangspunktet ikke en plan om at skolen skal bli leksefri, 

men det skal gjøres et arbeid for å vurdere dagens praksis. I den forbindelse vil vi foreldre kunne komme 

med innspill for å få til en god drøfting for og imot.  

Det er kommet tilbakemelding fra flere foreldre på et av de mindre trinnene om at barna må gjøre ferdig 

leksene før de kan være med på leketime. Det oppleves at barna blir fratatt muligheten til leketid og at 

det blir en synlig straff for de som ikke har gjort leksene hjemme. FAU reagerer på denne praksisen.  

Rektor opplyser om at de var kjent med saken og at dette skal være håndtert. Tanken var at elevene 

skulle få en mulighet til å få hjelp ved behov, men man ser at det ikke opplevelse elevene har hatt.  

Det ble meldt inn at dette også var praksis på flere andre trinn. Rektor opplyser om at per i dag er ikke 

Tunballen skole leksefri og at det derfor er en forventning om at leksene gjøres. Det er likevel enighet 

om at dette må håndteres annerledes på de minste trinnene.  

Det ble stilt spørsmål om det er mulighet til økt bemanning på leksehjelp. Rektor opplyser at det er det 

ikke. Skolen er pålagt å ha leksehjelp, men man er tildelt begrensede midler til dette formålet.  

 

Sak 16/22.23 Foreldre- og elevundersøkelser  
Rektor informerte kort om undersøkelsene som var gjennomført.  

Foreldreundersøkelsen hadde en deltakelse på 36,6 prosent  

Det er også gjennomført elevundersøkelse på 5-7 trinn. Og disse tallene er nå offentliggjort.    

Det er svært høy score på opplevelse av mobbing noe som var overraskende.  Samtidig scorer også 

elevene høyt på trivsel og trygghet. Lærerne skal nå jobbe aktivt videre med å avdekke årsakene til disse 

tallene.  

 



 

Sak 17/22.23 Annet  
• Planleggingsdager – tilbakemelding om at det er vanskelig å finne oversikten. Disse blir nå lagt ut 

på hjemmesiden til Tunballen skole.  

• Lekseplaner – skal fremover også sendes ut på Visma.  

• Det er meldt opp ønske om nye fotballnett. Det opplyses samtidig om at den store fotballbanen 

skal gjøres om til to mindre baner, og en litt større.  

• Skidager – det er ikke midler i budsjettet til innleie av buss, og om man velger dette må det tas 

fra annet sted i budsjettet. FAU synes en ski- og akedag kan være en positiv avveksling i 

skolehverdagen og fremmer derfor følgende forslag:  

1-2 klasse har en akedag i nærområdet.  

3-4 klasse har allerede svømming i planen. 

5-7 har en ski- og akedag på for eksempel Sandrip. Her er det muligheter for de barna som ikke 

ønsker å stå på ski.  

 

 

 

 


