
FAUMØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: 27/1-2022 kl. 18.00-19.30 Digitalt på Google Meet

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
3 Informasjon fra skolen (Det har ikke vært brukerråd)

Rektor informerer:
Foreldreundersøkelsen. Brutt ned på hvert enkelt trinn. Hvert trinn tar tak i sine behov da det
varierer hvilke tilbakemeldinger som har kommet inn. Måltid på SFO har skåret lavt. Nå er det
ansatt egen kokk. Det blir varmmat på onsdager.

Smittesituasjon: Det er økende smitte. Sårbare barn og foreldre skal alltid ha tilbud på skolen. I
tillegg skal 1-4 prioriteres. Da kan det være elever på høyrere trinn har hjemmeskole og lærerne fra
disse trinnene omdisponeres til lavere trinn. Håper at toppen er nådd til vinterferien.

Avdelingsleder på 1-5 har sagt opp. Det har kommet noen søkere, men det kan være aktuelt å lyse
ut stillingen på nytt.

Regnskap for 2021 ser godt ut. Merforbruk er tatt igjen. Det vil si at skolen går litt i pluss.
Lærebøker vil prioriteres.

4 Årshjul: Planlegge vårens temamøte
For noen år tilbake var politiet på besøk. Da var det godt oppmøte. Kan det være en ide å ta inn
disse?

Nettvett er litt for generelt. FAU oppfordrer foresatte på Tonstad til å lese seg opp på dette selv og
ta det opp med eget barn. Politiet har invitert foresatte på digitalt nettmøte for sørsida.

Det blir litt rart å planlegge møte slik smittesituasjonen er slik den er. Møtet bør i så fall legges til
senere på våren. Bør likevel planlegges slik at man får tak i foredragsholdere.

Har det kommet tilbakemelding fra skolen om tema? MOT?



Kan man ha noe rundt læringssyn? Hvordan gjør vi det på Tonstad. Skole-hjemsamarbeid. Hvordan
sammen dra i samme retning. Hva er verdigrunnlaget til Tonstad skole? Her bør vi få innspill fra
skolen. Hva ønsker de at vi skal jobbe videre med? Viktig med delaktige lærere slik at vi har
samme verdigrunnlag.
Hvis tema er for åpent er det fare for at det blir labert oppmøte. Går det an å ha to-delt slik at det er
ulike tema for lavere trinn og høyere trinn.

Marit kontakt med skolen for å forhøre seg om ønsker om tema. Jannicke kan ta med seg dette inn
og få lærerne til å få si sitt.

Dato for møtet/møtene: 6/4-22.

Minner om sykkelverksted, ansvarlige fra FAU Kenneth vara 10. trinn og Kristin 2. trinn. Dato:
onsdag 27/4-22

5 Status, utfordringer og muligheter
Det har vært jul siden sist og det har ikke skjedd så mye.

6 Økonomi
Ingen endring. Holder på å åpne konto for 1. trinn. Venter på betaling fra den åpne dagen. Dette
deles mellom 7. og 8. trinn som kompensasjon for tapt inntekt på 17. mai.

Det har ikke vært juletrefester, slik at FAU ikke har fått inn midler på en god stund. På grunn av
dette kan ikke FAU gi ut midler.

Går det an å søke midler for tapt inntekt på grunn av covid? Eivind sjekker opp.
7 Eventuelt

Etterlyser hvordan det ligger an med skolestruktur. Det har skjedd lite, men oppdatering er fint.

Savner litt info fra skolen om blant annet at avdelingsleder slutter. Foreløpig få søkere. Er det fordi
det kan være snakk om brakkeskole som gjør at det er få søkere til avdelingslederjobben?

Det er en del smitte på trinnene. Skolen roses for å ha planer på Classroom slik at elever kan jobbe
hjemmefra. Men det går ikke med mye tid på skolearbeid hjemme. Det legges opp til lite
skolearbeid og elevene går nok glipp av en del selv om det gis hjemmearbeid. Dette har blitt tatt
opp i bystyret. Om Trondheim kommune har en plan for tapt undervisning. Mange barn har mistet
mye. Dette må sees i sammenheng med det større bildet.

Det trekkes frem at skole-hjemsamarbeid har blitt bedre på flere trinn. Det jobbes med konkrete
sosiale ting og dette formidles i meldeboka. God kommunukasjon om hva skolen ønsker samarbeid
om.

7 Neste møte
Torsdag 3/3-2022 (24/2 er i vinterferien og derfor utsettes møtet med en uke)


