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Møtet gjelder: 

 
FAU Tonstad skole  

Dato, tid og sted: Torsdag 28. januar  kl.18.00 MEET 
 

Møtedeltakere: Representanter og vara på alle trinn blir invitert inn i møtet. 
I tillegg til rektor.  
Ask Lindal MDG og Marte Løvik (SP). 
 

Møteleder: 
Referent: 

Stine Vinsnes 
Helle Hoston 

Møteinnkaller: Stine Vinsnes 
Innmeldt forfall: 

 
Leslie, Anita B. 

Nr Sak 
1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

-Ingen kommentarer, godkjent 
3 

 
Nytt skolebygg. Besøk av Marte Løvik, SP og Ask Lindal, MDG 

- Viktig at FAU nå har utarbeidet et brev for å synliggjøre saken med skolebygg for at 
Tonstad ikke skal bli skrinlagt i prosessen. 

- Det er ifølge Marte Lindal gjort ukloke valg ved Rosten skole ved å starte med 1-10 skole 
for så å gå ned til ren barneskole for så å gå opp igjen, dette har gitt konsekvenser også for 
Tonstad. 

- Veldig godt integrert autismetilbudet ved Tonstad, dette må vi klare bevare.Stabilitet og 
forutsigbarhet for denne gruppa har vært et argument for å ikke gå for en ren ungdomsskole, 
og i alle fall ikke legge en slik skole for lang unna Tonstad, nettopp for å bevare nærhet og 
stabilitet for denne gruppen. 

- Manglende bredde ved valgfag og språkfag når ungdomstrinnet blir for lite, dette er et 
argument for å skape en ren ungdomsskole slik at det blir en større skole bestående av flere 
elever på hvert trinn, og tilbudet vil da kunne bli bredere. det er ikke holdbart at hvor du er 
bosatt og hvilken skolekrets man tilhører skal avgjøre hvilket tilbud man står ovenfor, det 
bør være likt for alle ungdomsskoleelever i Trondheim. 

-  Politikerne vil ikke gå med på en felles ungdomsskole på Hallstein gård i Sjetnemarka, 
dette vil hjelpe Sjetnemarka, men ikke Tonstad, det ønskes en skole nærmere Tonstad, 
særskilt pga Autismetilbudet. 

- Usikkert når man kan få en avklaring på når en tomt kan være klar for en evt ny skole på 
Tonstad/Tiller. Forslag har vært skogholtet bak TOBB Arena. 



 

2 
 

- Stor intern uro på Tonstad har skapt mye trøbbel i den politiske prosessen, så det er en stor 
fordel at Tonstad nå står samlet, både blant personalet og foreldregruppa. 

- Ny ungdomsskole er billigere enn en barneskole, så det står høyt oppe på lista å få til dette. 
- Nye beslutninger skal tas i løpet av året, så prioriteringsrekkefølgen vil være satt i løpet av 

året. 
- Viktig at FAU også har en dialog opp imot Autismetilbudet og foreldregruppa der, dette er 

en gruppe som heller ikke nødvendigvis har tilhørighet på Tiller. 
- Tonstad er svært presset på kapasitet, og dette fører til at politikere må si nei til utbygging. 

Det vil ikke gis flere dispensasjoner fra bygningsrådet til utbygging i Tonstad og Rostens 
skolekrets, det er pr dags dato kun ledig kapasitet på Hårstad. 

- Hva er en realistisk tidslinje for en ny skole? En kommunal tomt vil gjøre det lettere enn å 
måtte kjøpe en tomt, og reguleringsprosessen tar også tid, men det er et hårete mål å skulle 
komme i gang i 2024, og med ca 2 års anleggsperiode vil det da kunne stå en ny skole ferdig 
i 2026. 

4 Informasjon fra/til Brukerråd. 
- Gikk gjennom budsjett for 2021, lærernormen skal følges og det ser ut til at det skal være 

mulig å ha det samme driftsnivået som mani gikk inn i januar med. Lite trolig at det 
kommer store endringer. 

- Skoleball kunne ikke avholdes i januar pga koronasitusjonen, elevene er bekymret for dette 
og det presiseres at ballet kun er utsatt i første omgang, ikke avlyst.  Det er planer om å 
prøve å få gjennomført ballet i mai om koronasituasjonen tillater det. 

     5 Status, utfordringer og muligheter 
 

● FAUs arbeid siden sist 
- Ferdigskrevet brev om nytt skolebygg ble sendt 26.01.21 

 
 

● Nytt fra skolen 
- Fortsatt utfordringer ift korona, men det går greit. 
- Skolen formidler til enhver tid den informasjonen de får fra Smittevernkontoret, mer 

enn det kan ikke skolen gjøre da de ikke vet mer enn det de får vite. 
- Kommet litt kritikk på manglede info ifm smitte på et par tinn rett før jul, og det 

kommer tilbakemelding om at melding kanskje kunne gått ut til alle foresatte og 
ikke bare de aktuelle trinn, slik ville foresatte sluppet å lese om det i avisa før de fikk 
høre noe fra skolen.  Dette tas til etterretning.  

- Praksis fremover vil være at den meldingen som kommer fra Smittevernkontoret vil 
bli videresendt via Meldeboka, slik vil ordlyden i meldingen komme fra 
Smittevernkontoret.  

- Elevundersøkelsen er gjennomført,  vil bli lagt ut på skoleporten.no, gjennomført fra 
5.-10. trinn for bredest mulig grunnlag. 

-  Spørsmål om trivsel viser at de aller fleste av de spurte elevene trives godt på 
skolen, svarprosenten var på 97%, det avdekkes en del uro i timene, vurdering og 
elevmedvirkning skal stå i fokus fremover, dårlig score på bygninger og fasiliteter 
som dusjer, toalett, bibliotek, garderober. 

- Ungdomstrinnet startet året på rødt nivå, men de er nå tilbake i en “vanlig” 
korona-hverdag på skolen. 

- Skoleteamet skal inn og kurse de ansatt på planleggingsdagen i morgen på hvordan 
de skal møte barn som sliter med utfordringer ift å takle skolehverdagen på en god 
og konstruktiv måte. Det jobbes også med et samarbeid med MOT. 
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    6 Økonomi  
- Marte Sommer har nå fått tilgang til kontoene og jobber med å få en oversikt 

 
7 Arbeid ut fra Årshjul 

- Alt er skrinlagt pga korona, så dette punktet utgår pr dags dato. 

8 Evt. :  
- Butikkbesøk i skoletid 

- Det har vært en runde med ungdomstrinnet, og det fungerer relativt ok med det 
lappesystemet som har vært praktisert. Det vurderes et kantinetilbud fra høsten, men ingen 
ordensregler blir endret før til høsten. Utfordringene har vært størst på 10.trinn. 
Sterkt ønskelig fra foreldregruppa at det blir totalt forbud mot butikkbesøk i skoletiden.  

- Rammeplan for SFO 
Dokumentet var svært tynt, og det presiseres at dette er et førsteutkast og det er ønskelig at 
det kommer innspill fra FAU, så her er det muligheter for å medvirke i prosessen. Stine 
sender Jannike skriftlige tilbakemeldinger. Det ønskes fra foreldresiden å påvirke 
dokumentet mer når det er bedre utformet.  
Konkrete tilbakemeldinger fra foreldrene at det må til et pedagogisk løft på SFO. Tilbudet 
er ikke tilfredsstillende, rammeplan må sette krav til innhold og hele personalet må ha et 
eierforhold til den. God pedagogisk drift er et lederansvar. Det savnes fortsatt planer og 
informasjon.  

- Rutine skolebøker fra 2.trinn  
-En del utfordringer med bøker som ikke blir med hjem slik at barna ikke får gjort lekser, 
dette henger noe sammen med stort fravær på personalfronten og mange nye voksne. 
Jannike tar med dette tilbake 

      -    Mobilbruk  
            - Det ønskes nulltoleranse for mobilbruk i skoletiden ved Tonstad skole. 
 

  Neste møte:  
25.februar 2021 18.00 Meet/Personalrom Tonstad skole 
 


