
FAUMØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: 25/11-2021 kl. 18.00-19.30 Personalrom Tonstad skole

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

Møteleder: Marit Cecilie Samset Elvebakk
Referent: Andrea Sølberg
Møteinnkaller: Andrea Sølberg på vegne av FAU
Forfall: 1.trinn

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

ok
2 Godkjenning av referat fra forrige møte

ok, ønske om at referat sendes også over til deltakere i FAU på mail
3 Informasjon fra Brukerråd

Det har ikke vært noe møte.
4 Status, utfordringer og muligheter

Leserinnlegg i avisa. Har bare fått positive tilbakemeldinger.
Leder har forespurt samarbeid med Rosten FAU. Viktig at vi samarbeider og snakker sammen om
hvor vi står. Har ikke fått til dialog enda. Leder purrer på.
Innspill fra rektor: Hva med å kontakte FAU på Sjetne leder tar kontakt. Vi er enige om at det er
viktig også med dialog her.

Fra rektor:
- Elevundersøkelsen er gjennomført. Liten oppslutning på foreldreundersøkelsen per nå, rundt

30%. Det er foresatt 1 som har fått melding om undersøkelsen. Dette har blitt gjort
automatisk. Det har ikke fungert optimalt. Noen har bare fått melding for noen av sine barn,
noen har ikke fått i det hele tatt. Rektor sjekker opp.

- Det er stort sykefravær. Vanskelig å få i folk. Rektor stepper inn som vikar.
- MOT-satsning. Skolen jobber systematisk. Mitt valg på 1-7 trinn. Det handler om

læringsmiljø. Hvordan vi har det sammen. Hvordan voksne møter barn som strever.
- Det er lite smitte på Tonstad. Regler endres fort. Skolen er på grønt nivå. For å komme på

gult må smitten øke betraktelig.
- Førjulstradisjoner går som normalt. Blant annet Luciakonsert på 5. trinn. Det skal ikke være

arrangement på tvers av trinn.
5 Økonomi

Det står 4000,- på FAU sin konto.
Status på trinnkontoer:
1: har ikke fått offisiell konto enda, da ikke alle har signert på vedtektene.



2: 42,00,-
3: 5.470,33,-
4: 7.758,72,-
5: 2.202,08,-
6: 6.659,16,-
7: 4.006,10,-
8: 84.921,99,-
9: 39.248,33,-
10: 105.285,77,-

Hvordan kan trinnene samle inn penger? Kan det legges inn i håndboka slik at trinnene kan få ideer
til hvordan man kan samle inn penger. Salg av kaker, sokker, varetelling, dopapir. Hvordan tenke
utenfor kakeboksen. Spleis for eksempel. Dette blir sak på neste FAU-møte.

6 Eventuelt
- Skolefotografering neste år. Leder sender over informasjon til Sverre Vikhammermo som

som har med skolefotografering.
- Det var en del krøll i år. Noen fikk ikke tatt, søskenfotografering fungerte ikke. Stort

rom for forbedring.
- Det er kommersielt. Likevel er det fint for skolen med skolekatalog for lærere på

skolen. Fint at bilder tas i begynnelsen av skoleåret.
- Juletrefest: 1-4. trinn skal ha juletrefest. 3. trinn  tirsdag,4/1, 4. trinn tirsdag 5/1, 2. trinn

torsdag 6/1  og 1. trinn mandag 10/1. Innbydelse sendes ut rundt 1. desember. svarfrist 15
desember

- Sak fra 8.trinn: FAU vurderer at saken sendes over til rektor da dette ikke er en sak for FAU
da det gjelder enkelttrinn og ikke skolen som helhet.

- Oppfordrer foresatte til å også ta kontakt med skolen når ting går bra, ikke bare når det
butter imot. Vi spiller på samme lag. Kommunikasjon er viktig. Vi kan for eksempel svare
ut ukebrevene på en positiv måte.

7 Saker til neste gang:
- FAU lager noen retningslinjer for turer på 10. trinn. Dette er foreldrestyrt og da er det viktig

at FAU er inne i bildet.
Fint å få inn erfaringer fra tidligere elever og lærere. Hva er målet med turen.
Elevinvolvering både i planlegging, dugnad og gjennomføring.
Viktig at foresatte tas hensyn til når det kommer til dugnad. Ikke alle har kapasitet til å bidra
like mye. Derfor kan det være greit å ikke legge lista for høyt.

- Skolemelk. Jannicke sjekker opp.
8 Neste møte

Torsdag 27/1-2022 Personalrom på Tonstad skole


