
 

 
FAU-MØTE  
 

 

 

 

 
Møtet gjelder: 

 
FAU Tonstad skole  

Dato, tid og sted: Torsdag 4. mars  kl.18.00 MEET 
(utsatt februarmøte pga. vinterferie) 
 

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, Jannike,  

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, neste Brukerrådsmøte er  
     5 Status, utfordringer og muligheter 

 
● FAUs arbeid siden sist 
- Fått tilbakemelding fra Trygve Bragstad og Geirmund Lykke på mail om skolebygg. Innsyn 

i dokumenter kan fås ved å kontakte FAU- leder.  
- Info fra KGF, ber om tilbakemeldinger. Det er laget et felles dokument der vi skriver 

tilbakemeldinger. Alle sitt ansvar. Er det nok til å sende innen fristen sender Stine det inn. 
Har laget egen mappe om dette inne på Google Disk, alle i FAU har tilgang til denne. Vi er 
enige om at det er viktig å være med å påvirke denne prosessen med å videreføre og forme 
dette organet. Få til et godt samarbeid med alle FAU i kommunen.  

 
● Nytt fra skolen  

Rektor ikke til stede på møtet. Info sendt skriftlig: 
- utviklingssamtaler skal være ferdige innen påske 
- svømming uke 9 - 14 
- Vi jobber også med planlegging av høsten. Prinsipper for teamsammensetning er at vi ønsker mest 

mulig stabilitet, vi bytter ikke alle lærerne på trinnet samtidig. Det er en kabal som skal gå opp, så vi 
kan ikke innfri alle ønsker.  
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- Per nå har vi godkjenning til å gjennomføre foreldremøter under visse betingelser (påmelding, 
anviste plasser, antibac osv...) Vi venter imidlertid noen uker med dette. Trinnkontakter bør 
samarbeide med kontaktlærere om foreldremøtene.  

    6 Økonomi  
- Marte har fått tilgang til konto og jobber med å sette seg inn i alle detaljer. 
- Vanskelig å få til å gjennomføre noe arrangement for klasser nå i disse korona-tider, men 

det sjekkes hva som er mulig å få til. 
7 Arbeid ut fra Årshjul 

- Alt er skrinlagt pga korona, så dette punktet utgår pr dags dato. 
- Skulle vært startet arbeid med temamøte og sykkelverksted. 
- Det undersøkes om det kunne vært mulig å få gjennomført sykkelverksted i løpet av april, 

det er utendørs og det er en mulighet for at det innen april er åpnet enda litt mer, vi 
undersøker litt nærmere før vi setter strek for arrangementet. 

8 Evt. :  
● Hvilke trinn trenger nye representanter til FAU neste skoleår? 

- Det er i utgangspunktet årets partalls-trinn som er på tur ut av FAU. Representanter på 
disse trinnene tar en diskusjon på om både hovedrepresentant og vara skal byttes ut, eller 
om vara rykker opp og fortsetter. 
- Alle trinn som har representanter på valg legger ut en status på sine FB-sider og lodder 
stemningen på sine trinn for å se om det er andre foreldre i klassen som ønsker å tiltre fra 
høsten.  
 

● Bekymring på 5. trinn.  Det må jobbes med trinnkultur, spesielt i guttegruppa. Dårlig 
språkbruk og utøvende vold er ikke akseptabelt. Foreldre må informeres og inkluderes i 
arbeidet. Dette er et felles ansvar.  

 
● Alle ansatte må ha motivasjon til å gjøre en god jobb, det er et lederansvar å sørge for lik 

standard på skole og SFO i forhold til konflikthåndtering og relasjonsbygging til barn. Det 
oppleves at uro som starter på skolen, kan få utløp på SFO.  
 

● Det stilles spørsmål igjen til tilsynsplanen. Det er viktig at de som er på trinn med barna 
som strever er i nærheten og at det til enhver tid er nok ressurser til å være i forkant. Det 
oppleves at det “slukkes branner” fremfor å forebygge. dette gjelder flere trinn.  
Ressurser inn i en periode, tas ut når det går bra, og problematferd blomstrer opp igjen. 
Viktig å ikke sette økonomisk press fremfor trygghet for barna. 
 

● Spent på arbeidet rundt Rammeplan for SFO.  
  

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


