
 

 

 

FAUMØTE  
 

Møtet gjelder: 

 

FAU Tonstad skole  
Dato, tid og sted: 25.08.2022, 18.00-19.30, Personalrom Tonstad skole 

 

Møtedeltakere: FAU-representanter og vara-representanter, samt rektor Jannicke Strugstad 

 

 

 

Møteleder: Marit C. S. Elvebakk 

Referent: Velges på møtet 

 

 

Møteinnkaller: Marit C. S. Elvebakk  

Forfall:     

 

Nr Sak 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling godkjent 

 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Referat godkjent. Referat vil framover legges ut på FAU’s facebook-side for godkjenning før 

publisering på skolens hjemmeside 

 

3 Informasjon fra Brukerråd 

 

Det har ikke vært brukerråd siden forrige møte 

 

4 Status, utfordringer og muligheter 

 

Skolestart: 

Skolestarten har gått greit. Det er mange nyansatte ved skolen, og det er kjøpt inn mange nye 

lærebøker. Rektor vil gjerne ha innspill om det er noe som har skjedd/noen som har opplevd noe, 

skal noe gjøres annerledes? 

Innspill fra FAU: Forslag om nabokvelder (eksempel fra annen skole i Trondheim), spesielt 

skolestartere, møtepunkt  

1.trinnsuttalelse: skryt og god overføring fra barnehage til skole, barna ble fort trygge. Tonstad er 

god på å sende ut info, sier barnehagene. Det ser ut til å være mer opplegg for skolestarterne på 

Tonstad enn de andre skolene, meget positivt! 

Skolebygg 
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Tonstad er flyttet til fjerde plass på investeringslista. Skolen har sprengt kapasitet, og ser 

utfordringer med plassering av neste års 5. trinn som er stort, samt at det kommer mange nye 

skolestartere. Skolen har frist til 15. september for å sende inn søknad om mindre investeringer, 

med kostnad på under 100.000,- 

Alternativ opplæringsarena 

Enter kulturhus kan brukes 2 dager i uken til alternativt tilbud. Skolen samarbeider med Laget rundt 

barna, og det er inngått avtale med Jotunheimen E-sportsenter. Skolen ser på muligheter for å bruke 

spill i pedagogikken, for å gi alternative læringsmetoder 

 

Innspill / spørsmål fra FAU 

Det stilles spørsmål ved hvorfor mange 3. trinnselever har sluttet på SFO. Samtidig er det mange 

elever fra 4. trinn som fortsatt har plass på SFO. Rektor tar spørsmålet med tilbake, for å se på 

mulighet for spørreundersøkelse eller lignende. 

 

5 Økonomi 

 

Ingen endring i økonomi siden sist møte, da det har vært sommerferie. FAU har lite penger på 

konto, på grunn av at det ikke har vært inntekter i korona-tiden. FAU gir seg selv i hjemmelekse å 

tenke ut alternative måter å skaffe inntekt, slik at FAU skal kunne bidra med midler til gode for 

skolebarna og felles aktiviteter på trinnene. 

 

6 Konstituering av FAU 

 

FAU konstituerte seg selv, med følgende sammensetning 

 

Leder: Marit Cecilie Samset Elvebakk 

Kasserer: Wiggo Johansen 

Sekretær: Janet Arabinare 

Medlemmer i brukerråd: Marit Cecilie Samset Elvebakk og Cathrine Larsen. Vara: Gunn Kristin 

Hansvold 

 

 

7 Gjennomgang av vedtekter og håndbok 

Vedtekter og håndbok ligger tilgjengelig for FAU på google disk. Det planlegges at årsmøte 

gjennomføres i forbindelse med FAU-møte 27. oktober. Forslag til endringer må sendes inn 

skriftlig senest 3 uker før dette. Felles informasjon vil sendes ut til foreldre i god tid.  

 

8 Gjennomgang av årshjul 

Under forrige møte ble det foreslått å gjennomføre Halloween-arrangement for å skaffe inntekt til 

FAU. Da mange trinn gjennomfører egne arrangement i forbindelse med halloween, ble det 

besluttet at dette ikke er hensiktsmessig. FAU vil heller oppfordre alle trinnkontakter til å jobbe for 

at alle barn inkluderes og har noen å være sammen med under feiringen. 
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Årshjul ble gjennomgått og godkjent. Leder lager en kort tekst som kan sendes ut til foreldre før 

møter, for å få inn saker til behandling i FAU. 

 

9 Eventuelt 

Spørsmål angående ungdomstrinn og friminutt 

Etter et foreldremøte før sommeren har det kommet spørsmål om ungdomstrinnet har lov til å være 

inne i friminuttene. Rektor informerer om at de har lov til å være inne i klasserommene, men ikke i 

ganger og garderober 

 

Kurs i Google disk 

Enkelte medlemmer i FAU opplever utfordringer med bruken av Google Disk. Det planlegges et 

kort kurs for FAU under neste møte, for å sikre at alle har tilgang og mulighet til å bruke 

dokumentene 

 

 

. 

10 Neste møte 

 

29.09.2022 kl. 18.00-19.30 

 

 


