
FAU-MØTE

Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: Torsdag 25. mars  kl.18.00 MEET

Møtedeltakere: Representanter og vara på alle trinn blir invitert inn i møtet.
I tillegg til rektor. Trine Lien fra Natteravn på Tiller.

Møteleder:
Referent:

Stine Vinsnes
Helle Hoston

Møteinnkaller: Stine Vinsnes
Innmeldt forfall: Gunn-Kristin, Åse, Andrea, 3., 4., og 7. trinn

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

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

- Ingen kommentarer, godkjent
3 Natteravn, Trine Lien er med og forteller om arbeidet og samarbeidet.

- Natteravnene på Tiller er et samarbeid mellom Rosten og Tonstad, og det er 8. og 9. trinn
som går natteravn.

- 10-årsjubileum for Natteravnene på Tiller i år.
- 1 vandring vår, 1 på høst i 8. trinn, og 1 vandring om høsten i 9. Så til sammen går man 3

runder som Natteravn.
- Våren har vist seg å være den travleste perioden hvor det er mest behov for Natteravnene.
- Utfordrende for Natteravnene å få tilgang på oppdaterte klasselister med både mailadresse

og telefonnummer til alle foreldre etter at meldeboka ble tatt i bruk.
- Vaktlista sendes ut på mail, også sendes det ut et sms-varsel som en påminnelse til de

foreldrene som skal gå hver helg. Det er en gruppe som går natt til lørdag og en ny gruppe
som går natt til søndag.

- De som er på Facebook anbefales og gå inn på Natteravnene Tiller og bli medlem i den
gruppa, der legges det ut mye informasjon.

- Det er oppmøte på Shell v/Tillergrillen kl. 21.30 hvor det deles ut vester og man loggfører
hvem som har møtt opp. Så deler man seg opp i to grupper og går i hver sin retning for å
komme gjennom flest mulig områder på Tiller i løpet av vakta.

- Det er spesielt i Tillerparken og ved McDonalds at det har en tendens til å bli størst
ansamlinger av ungdom, spesielt på vår/sommer.



- Natteravnene har et tett samarbeid med politiet på Heimdal, og ved evt observasjoner av
røyking av hasj evt bruk av andre rusmidler skal det gis beskjed til Trine Lien som igjen
varsler videre til Politiet.

- Det anbefales at Trine Lien tar kontakt med Sverre Vikhammermo eller Kjersti Venås i
forbindelse med klasselister og deltakelse på foreldremøte til 7. trinn som skal ut på
vandring til høsten.

- Det må hele tiden tas hensyn til smittevern når man har vandringer nå i disse korona-tider.
Informasjon ligger på vaktlistene og på facebook-siden til Natteravnene.

- Det er tidvis utfordrende å få til vandring fordi folk som står på vakt ikke møter opp, uten å
gi beskjed, da kan det bli vanskelig å få til en vandring. Det er derfor viktig at de som har
barn på 8. og 9. trinn og er en del av denne ordningen tar ansvar og gir beskjed om de ikke
kan stille på den vakta de er satt opp på, eller gjør det de kan for å få byttet med noen!

3 Informasjon fra/til Brukerråd.

- Elevrådet har gitt uttrykk for at de syns det er kjedelig at de ikke får til å gjennomføre noen
aktiviteter

- Bærekraftig driftsnivå ved skolen pr tiden vedrørende økonomi
- 8. har ønsket seg mikrobølgeovn og vannkoker, og det ble enstemmig vedtatt i FAU at FAU

sponser klassen med dette.
- Nå har møblene til 8.trinn kommet ( i dag ) så da blir det bedre forhold i de nye arealene.

5 Status, utfordringer og muligheter

● FAUs arbeid siden sist
- Skriv til KFG fra Tonstad FAU.
- Morten Mæhre har bidratt mye inn i skrivet og Stine skal sørge for å få det sendt over.
- Enighet om at vi lar skrivet stå som det står og sendes over.

● Nytt fra skolen
- Nettopp vært innskriving av neste års 1. klasse, det blir et trinn på 46 elever.
- Skal ansettes ny avdelingsleder på Autismeteamet, det skal også ansettes ny lærer etter Åke på

8.trinn.
- Lettere å legge lærerkabalen når Jannike ( rektor ) kjenner lærerne og vet mer om hvem som kan

utgjøre et godt team.
- Jobbet med en ståstedsanalyse, og jobber utifra den med hva de skal ta tak i fremover.
- Viktig at de ansatte har et forhold til det de skal jobbe med.
- Rektor har stor tro på at resultatene av det de jobber med vil vises etter hvert, men ting tar tid.
- Årsplan på alle 10 trinn er utarbeidet, viktig at det er en rød tråd.
- Det aller viktigste satsningsområdet har vært fokus på elevene, så kommer fokuset på lærerne etter

hvert.
- Det jobbes med å få opp en skillevegg i rødbrakka der to elevgrupper har undervisning i to ulike fag,

i samme rom, og dette er svært uheldig. Signaler fra Trondheim eiendom går på at dette må dekkes
av skolen selv, og hvordan skolen skal kunne finansiere dette er uvisst.  Rektor anbefaler å ta kontakt
med Trondheim eiendom ved Jan Haavik for å bistå skolen med å legge litt trykk på Trondheim
kommune.

- FAU er klar på at dette må fikses, og man ser på ulike alternativer til å få dette i orden.
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https://docs.google.com/document/d/1OvNFtbNteVkbBm8kYeOzRjEYewqeXoT8oj9iS8aukYc/edit


6 Økonomi

- Innspill fra skolen hva 10. trinn skal få fra FAU.
Ønsker fra trinnet:
Bowling, lazer-x, ut å spise, byvandring med oppgaver, tur til Midtsandtangen til sommeren med
grilling, lek og bading. I hovedsak buss og aktivitet de trenger penger til.

10. trinn får i oppgave å finne ut pris for buss og evt. aktiviteter. De kan sende en samlet søknad til
FAU med noen forslag til aktiviteter der pris på forslagene kommer frem. FAU vil ta stilling til
hvilke forslag de vil innvilge i neste møte. Søknaden må derfor komme inn før 29.april.

7 Arbeid ut fra Årshjul
- Temamøte, bedt om forslag fra skolen

- Signert med MOT, starter opp til høsten
- Vanskelig å få til et temamøte til våren pga korona-situasjonen, men et forslag er å

utsette det til høsten for å se om det er bedre muligheter for å få gjennomført noe
foreldremøte da.  Enighet i FAU om dette.

- Sykkelverksted, undersøkt dette, verkstedpakke er bare å bestille
- Er det forsvarlig å gjennomføre dette da et slikt arrangement vil føre til at grupper

vil blande seg og krysse hverandre på de ulike stasjonene?
- Forslag om å forhøre seg med noen i kommunen for litt veiledning om dette er

forsvarlig.
- Utstyret er tilgjengelig og det er ikke mange som har booket dette, så det skal ikke

by på problemer å ta et slikt arrangement på sparket.
Vi ser an situasjonen etter påske og tar en endelig avgjørelse på neste møte 29.april.

8 Evt. :
6. og 8. trinn har vært delt inn i grupper og fått dra på Enter i løpet av de siste månedene,
dette settes det stor pris på, både blant elever og foreldre. Skryt til skolen for å åpne opp for
slike alternative læringsarenaer.

GOD PÅSKE :-)

Neste møte:
29.april 2021 18.00 Meet/Personalrom Tonstad skole
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