
FAUMØTE  

 

Møtet gjelder: 

 

FAU Tonstad skole  
Dato, tid og 

sted: 

29.09.2022, 18.00-19.30, Personalrom Tonstad skole 
 

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

Strugstad. Frafall 9-10.trinn 

 

 

Møteleder: Marit C. S. Elvebakk 

Referent: Janet Arabinare 

 

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 skole og brukerråd 

 

20.oktober brukerråd. 

 

Informasjon fra rektor om skolestart: 

Skolestarten har vært svært utfordrende informerer rektor. Det er flere trinn som har 

ekstra utfordringer både på gruppenivå og trinn som helhet. På enkelte trinn vil det 

være nødvendig med flere foreldremøter. BFT er inne i enkelttrinn og enkeltsaker, 

«tett på» prosjekt fra BFT hver torsdag hver uke hvor de observerer elevgrupper og 

enkeltelever. Formålet er å melde tidlig ifra om bekymring og komme tidlig inn i 

saker for å slippe ventetiden ved sakkyndige som kan ta flere år.  

Tverrfaglige team med rep fra BFT, PPT, tidligere «familietiltak» under BFT 

omdøpes til «psykisk mestring», derfor prosjektet «laget rundt barna» blant annet.  

 

Mange nye ansatte med mindre fartstid, rektor må ta ekstra vare på de slik at de får en 

god start. 

 

Møte med økonomisjef: 

Skolen har litt bedre økonomi enn tidligere år, men fremdeles ikke mye å rutte med. 

Det er mange nyansatte ved skolen, og det er kjøpt inn mange nye lærebøker.  



De ønsker å satse på en bærekraftig grunnbemanning. Rektor ønsker å avvente med 

mer bemanning til rette personer dukker opp, og bruker vikarer ved behov. 

 

Saker fra FAU til brukerråd: 
 

Skolebygg 

Skolen en flyttet ned til fjerdeplass for prioritering av nytt skolebygg. Rektor 

anbefaler at vi blir mer frempå for å ikke havne lengre ned på lista. Kommunestyrt 

møte før jul, bør gjøres noe for dette møtet. Lade er spesielt frempå og vil ha egen 

ungdomsskole.  

 

Hva kan vi gjøre med den akutte situasjonen akkurat nå? Bygge flere midlertidige 

brakker? Kortsiktig mål er viktigst akkurat nå, da barn sitter på vaktmesterkott som 

grupperom. Må se på andre type brakker enn den eksiterende brakka. Informere rektor 

om å melde inn akutte saker som nye brakker. 

 

Kan skolen bygges i høyden? Vært mye diskusjoner om plassmangel rundt 

skoleområdet, men usikker på om bygging i høyden er vurdert.  

 

Vurderes nytt leserinnlegg i avisa. 

 

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.  

 

Arbeidsgruppe skolebygg: 

1. trinn, 5.trinn, FAU leder Marit. 

 

 

 

 

4 Status, utfordringer og muligheter 

Innspill fra 3.klasse:  

Klassen skrev brev til rektor om at de gjerne ønsker seg en ballbinge på skoleområdet. 

Idrettslag er gjerne med på et slikt samarbeid. Alle godkjenner at vi i FAU søker om 

midler for ballbinge, oppretter prosjektgruppe. Denne ballbingen skal være kombinert 

basketball og fotballbinge.  

 

Arbeidsgruppe ballbinge: 

3.trinn, 5.trinn, vara 6. trinn og 7.trinn danner prosjektgruppe for å opprette ballbinge. 

Holder kontakten via Facebook og søker midler hos ulike stiftelser. 

 

 

Innspill/spørsmål fra FAU til rektor: 

- Garderobe i 1.etg har løse knagger og skap, rektor følger opp med vaktmester.  

- 5.klasse: Informerer om meget dårlig språkbruk, seksualisert innhold og om seksuell 



legning. Rektor er informert om problemet og det har vært diskutert og jobbes 

tverrfaglig kontinuerlig. Skal gjøre sosionomsundersøkelser i klassene.  

- Utfordringer med ressurser: blir en mindre lærer på trinnet ved overgangen fra 4-

5.klassen, samtidig som det blir flere timer for elever. Ofte dette aldersspennet hvor 

det skjer en stor endring i atferd.  

Må jobbe med språkbruk i spesielt de yngre klassene og være mer forebyggende inne i 

klasserommet.  

Positivt: 6.trinn og 7.trinn har fått beskjed om at elevene har hatt en svært positiv 

utvikling etter noen år med større utfordringer.  

 

 

 

5 Økonomi 
 

Ingen endring i økonomi siden sist møte. FAU har lite penger på konto, på grunn av at 

det ikke har vært inntekter i korona-tiden. 

Alle som ikke har vært hovedrep i FAU tidligere må sende FAU leder Marit deres 

personnummer for oppdatering i Brønnøysundreg. og Melhusbanlen. Kun hovedrep. 

for hvert trinn. 

 

 

 

6 Gjennomgang av årshjul 
Dato for sykkelverksted 26.april 2023, trenger noen som kan være ansvarlig for å 

gjennomføre dette, engasjere varamedlemmer? Alle i FAU skal stille opp, men vi må 

bli enig om en kontaktperson. 

 

Dato for juletrefest ikke satt. Kontaktperson Anita fra 8.trinn som har tidligere 

erfaringer med å arrangere juletrefester. 

 

 

7 Gjennomgang av dugnads- dokument 

 

FAU har hatt 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. 

 

Forslag til dugnader som kan generere mer penger til FAU: 

- Onsdagsklubb eller Temakveld for skolen, selge kaffe og kaker på disse møtene 

- Selge kaffe/kaker ved sykkelverksted, skal undersøke om gymsalen er åpen denne 

dagen slik at vi kan kombinere sykkelverksted og noe opplegg med salg inne i 

gymsalen.  

- Byttekveld av sportsutstyr? 7.trinn undersøker litt rundt om hvordan dette kan 

arrangeres. 

 

Jobber videre med dette til neste møte. 

 

 

8  Eventuelt 

 



Skolesaken 

Invitere Roar Ås for samtale.  

 

 

9 Neste møte 
 

27.10.2022 kl. 18.00-19.30 

 

.   

 

 


