
FAU-MØTE

Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: Torsdag 27.mai  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:

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.

- Det planlegges for grønt nivå fra høsten
- Felles oppmøte for SFO
- 60-minutters økter for ungdomstrinnet i stedet for 90 minutter

4 Status, utfordringer og muligheter

● FAUs arbeid siden sist
- Sittebenker:

Har fått svar fra landskapsarkitekt om at sittebenker ikke er søknadspliktige, det er heller
ikke karakterisert som lekeapparat, det kan derfor fritt settes opp.
Det er sendt prisforespørsel til to aktører, avventer svar. Dette tas videre til høsten.
Inne på Disk under økonomi er det opprettet egen mappe “sittebenker”.
Hvor ønskes slike benker på skolegården?

- Jannike tenker at det kanskje er mest hensiktsmessig å ha slike benker i nærheten av
inngangspartiet til ungdomstrinnet. Anbefalt å vente til høsten med å sette ut
benkene slik at de ikke står ubevoktet gjennom hele sommeren.  Mulig vi kan
bestille allerede nå, men at de ikke leveres før over ferien.

- Møte ang. ny skolestruktur på Tiller 11.mai 2021, Åse og Eivind representerte Tonstad.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eiYLDoHdamGFrG2S7fpHG6I5Hov866VH


- Åpen start, og det var en god dialog mellom de involverte parter og de to
representantene fra kommunen. Situasjonen på Tonstad oppleves som mer prekær enn hos de andre
skolene, så det er svært ønskelig at det ikke blir en alt for langtekkelig prosess.

● Nytt fra skolen
- Hele 8. trinn er i karantene, satser på å være tilbake på mandag avhengig av negative tester
- Avlyst tur for 10. trinn til Rypetoppen
- Utsatt ball men de håper å kunne gjennomføre avslutningen
- All muntlig eksamen avlyst
- Spansklærer ut i streik
- Jobber med ansattekabalen, intervju er i gang. Frykter at en del negativ omtale om Tonstad i media i

høst gjør at de velger andre alternativ hvis de har andre tilbud.
- Jobber for å ha ansattekabalen klar til helga slik at det kan gå ut informasjon til uka vedr

kontaktlærere på de ulike trinn.
- Mye hærverk den senere tiden, 5 vindu har blitt knust 16. mai, trist.
- Spørsmål om det kunne vært lov med kameraovervåking, Jannike undersøker mulighetene.

5 Nytt FAU fra skoleåret 2021/2022
- Alle trinn har lagt ut forespørsel på trinnets FB-side.

Følgende endringer er nå klare:
1. trinn er fortsatt ikke klart da det ikke har vært noe foreldremøte
2. Kristin Vang Veiteberg og Nancy Skjetne som vara
3. Marit Cecilie hovedrep. og Cathrine Floa Bang inn som vara
4. Andrea og Kristin fortsetter
5. Cathrine og Elisabeth fortsetter
6. Eivind og Jeanette fortsetter
7. Marte fortsetter som hoverdrep. og Anita ser an litt om noen nye melder seg
8. Gunn Kristin og Kenneth fortsetter
9. Helle og Morten fortsetter
10. Åse og Anita fortsetter

6 Økonomi
- forslag til bruk av midler fra et firma på Melhus som heter Decomark , her er oversikt over

uteaktiviteter og prisliste
- Ønskeliste fra skolen:

nr. 4. Rakett : artnr. 908553 6200 kr
nr. 7. Trippel flyvern: artnr. 903655 5400 kr
nr.13.Dartspill: artnr.821194 11 000 kr
nr.23. Slangeparadis artnr. 823278 27 300 kr
nr. 28 Stigespill artnr. 970550 17 200 kr

- 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.

- FAU bevilger kr. 25 000,- til oppgraderingen av skolegården.
7 Arbeid ut fra Årshjul

● Gjennomført det som skal, mye avlyst i år pga. korona.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GQ-nDh2GW8FSVvualKcK1m5LoP-_dYJT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9fqMH0r5LRB2DbCYTUkGttMdfhAU5y6rPQ_EEKV6P4/edit


8 Evt. :

- Innmeldt sak 2. trinn, lekeapparat- tilskudd.
- 2.trinn mener det er et lite stimulerende uteområde for de yngste elevene på Tonstad og

mener dette kan være en årsak til økt konflikt rett og slett pga kjedsomhet.  Foreldre er
veldig innstilt på å stille på dugnad for å bistå skolen med å få dette gjennomført. Det finnes
flere fond det er mulig å søke på.  Det ønskes f.eks flere sandkasser, klatrestativ, flere
husker, en snurre, mer oppmerking på asfalt, mer farger på vegger m.m.
Både Jannike og FAU stiller seg positive til dette tiltaket, Jannike foreslår og ta et møte på
dette og legge en plan for hva som skal gjøres og evt hvor i skolegården. FAU setter et tak
på kr. 25 000 ,- til oppgradering av skolegården.

- Kommunikasjon ut til foreldre. Eks. info om koronasmitte på skolen.
- Positiv test på 8. trinn bekreftet i dag, Jannike kommer til å gå ut med mer info etter

møtet.  Skolen har ikke mulighet til å gi informasjon om hvem som er smittet av
personvernhensyn.  Skolen forholder seg til informasjonen fra smittevernkontoret til enhver
tid. Alle tilfeller vurderes individuelt, så det er smittevernkontoret som har hovedansvaret.
Skolen skal sende ut informasjon til alle om at det foreligger smitte ved skolen, og at de det
gjelder er kontaktet.

- Streik
Foreløpig er kun spansklærer ute i streik da hun også har en stilling ved Lade skole.

- Sosiale medier og ungdom, leggetid og grenser
-Virker som det er mye som skjer på sosiale media sent på kvelden og på natta, er det greit

å ta telefonen fra barna når de skal legge seg slik at de slipper å måtte forholde seg til dette
“trykket”?  Kan det være et tema man diskuterer på f.eks foreldremøter om høsten?
Jannike er enig i at det kan være en grei ide og ta denne diskusjonen på foreldremøtet hver
høst.

- Det oppfordres til dugnadsarbeid som kakesalg o.l til inntekt for trinn som mister
17.mai-inntekter. Flere trinn har god erfaring med dette.

9 Neste møte:
Torsdag 26. august kl. 18.00-19.30

Konstituering av nytt FAU
Gjennomgang av FAU sine vedtekter/Håndbok
Gjennomgang og oppdatering av årshjul.
Informasjon fra skoleledelsen
Økonomi – orientering fra kasserer
Hvilke saker ”henger” fra siste møte før sommeren? (sittebenker + temamøte)

Rektor kaller inn til neste møte.
Konstituert leder kan ta kontakt med Stine Vinsnes for tilgang til alle dokumenter.
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