
FAUMØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: 30/9-21, 18.00-19.30, personalrom Tonstad skole

Møtedeltakere: FAU-representanter fra trinn, samt rektor Jannicke Strugstad

Møteleder: Marit Cecilie S. Elvebakk
Referent: Andrea Sølberg
Møteinnkaller: Andrea Sølberg på vegne av FAU
Forfall: 7.trinn, 8. trinn

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent, ingen innspill

2 Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent, det ble lagt til navn på årets FAU-representanter under konstituering.

3 Informasjon fra Brukerråd
Det har ikke vært brukerråd enda. Rektor kaller inn i slutten av oktober. Ingen vits i å ha råd uten at
det er saker å ta opp. Det bør være minst tre i året. Det ytres ønske fra FAU om å ha det tidlig slik at
elevrepresentanter slipper å gå hjem for så å gå tilbake.

4 Gjennomgå FAU sine vedtekter/håndbok
Vedtektene må sendes med underskrifter til Melhusbanken. Dette utsettes til etter neste møte i
tilfelle endringer etter innspill fra foreldregruppa.
FAU-representanter henter inn innspill fra sine trinn. Dette må meldes forslag tre uker i forveien.
Innspill fra foresatte sendes senest ei uke før neste FAU.

5 Gjennomgå og oppdatere årshjul
- ansvarsfordeling over aktiviteter gjennom året

● sykkelverksted i april. har blitt avlyst de siste to år. Gode erfaringer fra tidligere år.
All info om hvordan sykkelverkstedet gjennomføres står i håndboka. Ansvarlig:
Kenneth vara på 10. trinn, Kristin 2. trinn. Dato for sykkelverkstedet blir onsdag
27/5-22

● juletrefest, 1- 4. Interessen forsvinner ofte når ungene blir eldre. Representanter
sjekker interesse på trinnene via trinnkontakter. FAU tar ansvar i fellesskap.

● Temamøte, på januarmøte planlegges temamøte. Rektor kommer med innspill om at
MOT ønsker inn på et større møte med flere aktører som idrettslag, FAU, korps.
Tanke skolen som samfunnsbygger. Ulike tema med tanke på årstrinn. Ulike
utfordringer. Tre møter? for hvert hovedtrinn? Dette er utenom vårens foreldremøte,
altså som et tillegg til møte på våren. Avgjørelse om ansvarlig utsettes til neste møte.

● 17. mai. Det er usikkert om skolen blir invitert til å gå i tog i byen, på grunn av
jubileum. Korpset er ansvarlig for store deler av arrangementet på skolen. Hvis
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byen, flytte tidspunkt senere. Andre skoler har det på ettermiddagen, for da er folk
ferdige nede i byen. Ansvarlig fra FAU avklares senere

- Ingen andre innspill på årshjul

6 Status, utfordringer og muligheter
Rektor informerer:

- Det jobbes med skole- og læringsmiljø. Dette arbeidet går over år.
- Jubileumsuka var en suksess. Gode tilbakemeldinger fra foresatte og elever.  Også ansatte

ser positivt på uka.
- Det er stort sykefravær. Noen dager er det såvidt at det er voksne i klassene. Dette er ugreit,

da det blir mye på de som blir igjen. Bruker studenter, men de er for øyeblikket i praksis.
- SFO har tidvis halvparten av ansatte vært borte pga sykdom, har vurdert å ansette noen som

kun jobber i SFO på ettermiddag. Det skal være minst 11, det har vært episoder der det har
vært nede i 9. Da kan aktiviter avlyses slik at barna passes på. Kanskje noen studenter kan
være villige til å ta på seg å jobbe fra 14.00-16.30

- Stram økonomi, går akkurat på kanten. Målet er å gå i balanse for å ha mer å rutte med neste
år. Betaler på overforbruk.

- Enkeltelever som må ha oppdekning prioriteres, dette har gått ut over norsk 2, men dette
skal tas igjen senere.

- Er positiv til at våren blir bedre, samt neste høst
- Fyller lærernormen som er lovpålagt. Det rapporteres når det er mangel på voksne.

7 Økonomi
- På konto står det ca 41.000. Stigespill og leker i skolegården må betales.

8 Innmeldte saker
● Hendelser på kveldstid med elever fra 8. og 9. trinn involvert.

○ Politiet tar dette veldig på alvor. De etterforsker og skolen bistår politiet med dette
arbeidet. Elevene forteller ingenting.

○ Snitching er uaktuelt. Kan dette være et tema for et foreldremøte?
○ MOT-arbeidet støtter opp om læringsmiljø
○ Det er også en del hærverk på toalettene på u.trinn.
○ Rektor forstår at det er vanskelig for ungdommene å stå i dette. Det baller bare på

seg.
○ Viktig at foresatte tar kontakt dersom det er noe.
○ Mange møter ikke opp av natteravner. Her har foresatte en viktig jobb.
○ Ungdommer henger ved rødbrakka, de får opp låsen til trappa og kommer seg inn

der. Politiet og Securitas har ekstra runder der.
○ Wifi ble avskrudd i sommer. Det hjalp mot ansamling av ungdommer
○ Det har vært lite i høst

● Sak fra 2. trinn: SFO skal være mer enn oppbevaring jmf lokal rammeplan for SFO i
Trd.kommune.
Det savnes aktivitetsplan, det har blitt sendt ut
Aktivitetsplan har tynt innhold
Tilbudet må være bra, det skal være meningsfull fritid
Savner en helhetlig plan for hele SFO. Hvem er det som utarbeider plan?
Ikke misfornøyd med de voksne
Mat og måltid, lite info til hjemmet.
Oppsummert: savnes mer info til hjemmet
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Kjøkkenet er for dårlig til å lage annen mat til barna.
Rektor ønsker også mer varierte aktiviteter
Ungene trives på SFO, men det savnes litt mer varme og engasjement

● Sak fra 4. trinn: Tilsyn ute på morgen
Ingen ute i skolegården på morgen. Dette har blitt ordnet for 4. trinn. Rektor ønsker selv å
være ute om morgen og ser behov for noen ute, også i tidsrommet 08.00-08.15

● Sak fra 4. trinn: Forsvarlighet rundt leksehjelp
Er det forsvarlig/trygt med at ungene er i to rom med bare en voksen? Rektor sier det er
forsvarlig, men skal oftere ned for å se hvordan det går.

● Sak fra 7.trinn: Leksehjelp på morgenen.
Etter at leksehjelp ble flyttet til morgenen, har det vært lite oppmøte. Når skal dette
evalueres?
Rektor forklarer at leksehjelp er flyttet til morgenen for å ha nok voksne i SFO. Dersom
økonomien blir bedre, vil det være muligheter for å flytte til ettermiddag igjen.
Innspill: Er det en standard for mengde lekser? Rektor informerer om at det ikke er det. Sier
også at lekser skal være kjent stoff og mengdetrening, og at dette blir tema på en av
fellesmøtene med lærerne i løpet av høsten

● Sak fra 7. trinn: Søknad om tilskudd til Halloween-feiring
Fem jenter på trinnet ønsker å arrangere Halloween-feiring der hele trinnet inviteres. De
trenger tilskudd til å leie lokale. 1000,- innvilges.

.
9 Eventuelt

- Konsert i regi av MOT i slutten av oktober der alle ungdomsskoler i hele Trondheim skal
inviteres. Rektor ønsker innspill på hvordan elevene skal kunne komme seg hjem dersom
konserten varer til etter klokken 14.00. Skolen har ikke midler til å ta buss med elever
utenfor tidsrommet 09.00-14.00 (da er det gratis buss via AtB sitt tilbud 9t2)

- Det er enighet om at alle skal få et tilbud om å ta buss med lærer hjem. Dersom
elever ønsker å være igjen i byen skal dette varsles i forkant til skolen.

10 Saker som henger til neste møte
- Vedtekter/håndbok. Venter på innspill fra skolens foresatte

11 Neste møte
- Torsdag 28/10-21, 18.00-19.30, personalrom Tonstad skole
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