
FAU-MØTE

Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: Torsdag 29. april  kl.18.00 MEET

Møtedeltakere: Representanter og vara på alle trinn blir invitert inn i møtet.
I tillegg til rektor.

Møteleder:
Referent:

Stine Vinsnes
Helle Hoston

Møteinnkaller: Stine Vinsnes
Innmeldt forfall: Leslie, alle trinn var representert.

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Ingen kommentarer, godkjent
2 Godkjenning av referat fra forrige møte

- Ingen kommentarer, godkjent
3 Informasjon fra/til Brukerråd.

- Ikke vært møte

4 Status, utfordringer og muligheter

● FAUs arbeid siden sist
- Vannkoker, to toastjern og mikrobølgeovn er kjøpt inn og levert til 8. trinn.

● Tilbakemelding fra trinnet på at dette var populært!
- Skillevegg i brakke, vært i kontakt med Jan Georg Henriksen i Trondheim eiendom.

● Det har vært befaring, og det er noen utfordringer ift ventilasjon, men vi satser på at
det går greit og at det vil gå i orden i løpet av sommeren.

- Sendt mail ang. sittebenk med tak til Trondheim kommune, fått svar 29.04.21
● Svaret fra kommunen sier at det må sjekkes om slike installasjoner er

søknadspliktige, og de anbefaler oss å ta kontakt med en landskapsarkitekt for råd og
veiledning ift lover og forskrifter. Kenneth tar ansvar for å sjekke litt om det er noen
som kan være behjelpelige med dette.

- Vært i kontakt med FAU Rosten og Hårstad ang. 17.mai, eget tema
● Ingen av skolene skal ha noe arrangement.



Nytt fra skolen
- Befaring ang skillevegg i brakkene og lyddemping i gymsal.
- Vært møte ang skolestruktur fra Okstad til Hårstad, vil bli en idedugnad i juni, skal opp i Bystyret i

oktober. Noen må representere Tonstad på møtet i juni, rektor og Stine tar en dialog på dette.
- Det er besluttet at det skal gjennomføres en jubileumsuke i uke 36 i forbindelse med at Tonstad skole

er 40 år. Det satses på at vi slipper korona-restriksjoner så idedugnaden er i full gang.
- Ansettelsesprosessen og sammensetning av neste års team er i full gang, og skolen håper de slipper å

forholde seg til kohorter i utetiden.  En lærer går av med pensjon, og så er det litt utskifting både på
SFO og A-team, ,men foreløpig ser det veldig bra ut med tanke på å få kabalen til å gå opp og
beholde mest mulig stabilitet.

- Flytter tidspunktet for leksehjelp for å sikre bemanning på SFO. Det er mannskap fra SFO som er til
stede på leksehjelp, og da blir det manko på folk på SFO fra kl.13.30 de dagene det er leksehjelp.

- Rammeplanen skal ferdigstilles i brukerråd til neste uke.
- De satser på å få gjennomført eksamener til 10.trinn, og de planlegger med en avslutning for 7. og

10. trinn siste uka før ferien.

5 17. mai 2021
- Det blir ikke noe skolebasert 17.maifeiring pga korona-restriksjoner.
- Korpset spiller og skal ut og gå, Jannike undersøker om det kan sendes ut en oversikt over

hvor og når korpset går på de ulike plassene slik at folk kan gå ut å se.
- Det kommer spørsmål vedr arrangementet som gjennomføres på skolen av 6. trinn. De

mistet jo arrangementet og inntjening i fjor, så ble arrangementet flyttet til 7. trinn. Nå ender
det opp med at de mister det i år også, hvordan løser vi dette? Forslag om at det trinnet som
har mistet arrangementet går sammen med neste års 7. trinn om å arrangere og dele
inntekten. Dette støttes av FAU.

6 Økonomi
- søknad fra 10.trinn

FAU innvilger kr. 10 000,- som 10. trinn kan benytte til en tur /opplevelse som avslutning på 10 års
skolegang ved Tonstad skole.

- forslag til bruk av midler fra et firma på Melhus som heter Decomark , her er oversikt over
uteaktiviteter og prisliste

Jannike må sjekke om dette er noe som kan være aktuelt, evt. komme med ønskeliste for hva som
kan være ønskelig av tilbudet.
FAU- representanter ser på dette til neste møte og gjør opp en mening om det er ønskelig å
investere i noe slikt fra FAU sin konto.

- FAU skal i følge Håndboka (3.2.2) ha en trygg økonomi, men ikke drive overskudd. Det er
derfor viktig at vi bruker midlene på en slik måte at de går elevene til gode.

7 Arbeid ut fra Årshjul
- Temamøte utsettes til høst grunnet korona.
- Sykkelverksted avlyses også grunnet korona

8 Evt. :
- De trinn som har representanter som går ut av FAU til høsten, legg ut sak om dette på

trinnets FB-side slik at det kan komme på plass nye representanter allerede før sommeren
slik at FAU er oppe og går med representanter fra alle trinn fra skolestart.

- Åse og Eivind er kandidater til møte ang. ny skolestruktur på Tiller. Det videresendes mail
til dem da møtedato er klar og Stine mottar mail om dette fra Jannike.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GQ-nDh2GW8FSVvualKcK1m5LoP-_dYJT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9fqMH0r5LRB2DbCYTUkGttMdfhAU5y6rPQ_EEKV6P4/edit

