
FAU møte Tunballen skole 
Dato: 02.11.22 

Sted: Tunballen skole personalrom 

Til stede: 

Navn Klasse   

Asbjørn Blankenberg 1 gul Tilstede  

Espen Cederberg 1 blå Tilstede  

Lise Tveito 2a Ikke tilstede  

Malene Oppheim 2b Ikke tilstede  

Linn Beate Simonsen 3a Tilstede  

Mariell Hageland 3b Tilstede  

Celina Monique Salvesen 4a Ikke tilstede  

Anette Høgeli  4b Tilstede  

Lars Arne Kulien 5a Vara tilstede : Espen Mortensen  

Ragnhild Bergstøl 5b Tilstede  

Vibeke W. Sunde  6a Tilstede  

Tine Margrethe R. Østrem 6b Ikke tilstede  

Lene Stupstad 7a Ikke tilstede  

Signe Lill Aurebekk 7b Tilstede  

Janne-Therese G. Auclair 7c Tilstede  

 

Sak 2/22.23 Møteplan 
Møter fremover vil bli på mandager slik at det kan være på samme dag som møter i SAU.  

Ønskelig med møter fra kl 18. Neste møte blir i januar.  

Dersom man ikke kan delta har man selv ansvar for å kontakte vara.  

Sak 4/22.23 FAU – hva nå? 
FAU ønsker å være et fora hvor foreldre kan melde inn saker ved behov. Det anbefales at 

klassekontaktene legger ut melding på klassens facebookgruppen i forkant av møte i FAU.  

FAU gir mulighet til samhandling på tvers av klassetrinnene, og skal være et bindeledd mellom skole og 

foreldre.  

Det har vært lite saker de siste årene, men viktig å ta tak i de sakene som dukker opp. FAU opplever at 

skolen er flink til å håndtere saker underveis i skoleåret.  

Sak 5/22.23 Parkeringsplass 
Oppgradering av parkeringsplass vedtatt. Pågående sak i flere år, og i forrige møte ble det etterspurt 

status.  



Rektor har vært i kontakt med staben i oppvekst som har sendt henvendelse til Ingeniørvesenet i 

kommunen. Det er Ingeniørvesenet som har prosjektet, man venter fremdeles på svar fra dem.   

 

FAU ønsker å sende en melding til Miljørettet helsevern og høre om bistand til å sjekke status og legge 

press på igangsettelse.  

 

Sak 7/22.23 Uteområdet 
1,35 millioner er innvilget, men kommunen mangler personell til å kjøre anbudsrunde.  

FAU ble anbefalt å kontakte kommunalt foreldreutvalg, v/Sirill Berge som er leder. Er en problemstilling 

som angår alle skoler og barnehage som skal oppgradere uteområde.  

FAU ber om at tau-skogen ikke rives før anbudsrunde er gjennomført og avgjort, og igangsettelse 

fastsatt. Mange barn som har behov for fysisk aktivitet, men som ikke mestrer ballspill. Viktig for disse å 

ha en arena for lek.  

 

Sak 8/22.23 Sosial handlingsplan 
Planlegge aktiviteter / sosiale sammenkomster. 

Eleverådet har hatt møte og skal presentere sosial handlingsplan i klassene sine. Skal legges inn i 

årshjulet til skolen. Spørsmål fra skolen om dette kan dette kombineres med eventuelle opplegg på 

kveldstid som er i regi av FAU? 

FAU synes det kan bli noe omfattende med arrangement for hele skolen, bør heller være på hvert trinn. 

FAU oppfordrer alle klassekontakter til å legge til rette for arrangement for trinnene i løpet av året.  

Noen trinn har valgt å dele foreldregruppen i fire og at de hver gruppe har ansvar for et arrangement 

henholdsvis høst, vinter, vår og sommer. Forslag til arrangement er spillkveld, akedag, Halloweenfest, 

karneval, julefest og sommeravslutning. Noen klasser velger også foreldretreff uten barn for å bli bedre 

kjent.  

FAU ønsker å legge inn i årshjulet at hver klassekontakt har ansvar for, sammen med lærer, å lage et 

årshjul med fire perioder for sin klasse. Hver gruppe har da ansvar for å arrangere en sosial 

sammenkomst etter eget ønske.  Elin tar dette videre med lærerne da det er ønskelig at lærerne hjelper 

med å dele opp foreldregruppen.   

 

Sak 9/22.23 Kommunikasjon og påvirkning 
Opprette felles plattform for kommunikasjon og et naturlig sted for tilbakemeldinger. 

Facebookgruppe fungerer fint for alle klassene som har det, opprettes klassevis. Vær obs på at ikke alle 

foreldre som har Facebook.  

 



Sak 10/22.23 - 17. mai 

Henvendelse fra 17. mai komiteen som ønsker å invitere klassekontakter fra 6. klasse til møte mandag 7. 

november for å planlegge organisering av 17. mai 2023. Klassekontakt for 6. klase følger dette opp.  

FAU i fjor snakket om at det er ønskelig at det er 6. klasse hvert år, så det ikke ender med å bli mer 

belastning på noen klassetrinn. Må legges inn i årshjulet til FAU.  

 

Sak 11/22.23 Annet 
Innspill om bursdager og gaver. Det avgjøres klassevis. Anbefaling om maks 50 kr pr gave.  

En klasse hadde gavefritt år ett år. Andre bruker klassegave.  

 

 

 


