
FAUMØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og
sted:

28/10-2021 kl. 18.00-19.30 Personalrom Tonstad skole

Møtedeltakere: FAU-representanter fra trinn, samt rektor Jannicke Strugstad, Jan
Hårvik, prosjektleder i kommunalsjefens stab (deler av møtet).

Møteleder: Marit
Referent: Kristin Hegre Gartland
Møteinnkaller: Andrea Sølberg på vegne av FAU
Forfall: 8. trinn, 2. trinn,

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ok.
2 Godkjenning av referat fra forrige møte

Ok.
3 Status ny skole - Prioritert sak som er flyttet frem i møtet

- Åse Sofie og Eivind informerer om status. De har med seg prosjektleder i kommunalsjefens
stab, Jan Hårvik. Vedlegg til møtedokumenter i bystyret: Innsyn - Møtedokumenter.
Mandag i forrige uke hadde kommunen møte med alle fem rektorene hvor de orienterte om hva
planene er. Tirsdags kveld var saken kjent. Møtte lærerne på Tonstad denne uka. Jan Hårvik
presiserer at han ikke presenterer sin personlige mening, men at han har vært med i
utarbeidelsen. FAU Rosten gikk i strupen på Jan Hårvik da han var der i går.
Området har vært og er i sterk vekst. Nye områder utvikles og endrer sammenhenger og strukturer
i området. Kommunaldirektørern har ferdigstilt en utredning om fremtidig skolestruktur i området.
Politisk sak til formannskapet offentliggjøres i morgen.
Aktuelle politiske saker:
Bystyresak 47/10 Fremtidig skolestruktur Tillerbyen
Bystyresak 104/17 Sjetne skole investeringsramme for skoleanlegg
Bystyre sak 98/18 Okstad skole
Bystyresak 83/19 Forslag til prioritert investeringsrekkefølge for skoleanlegg 2019-2035 (revidert)
Formannskapssak 110/20 Ungdomsskole på Hallsteingård
Kommunalsjefens stab mener det er en dårlig idé at ungdomstrinnet på Tonstad skal gå ned til den
nye skolen, som dessuten ligger på en dårlig grunn (der utbygger mene at den nye skolen skal
ligge). Politikerne godtok disse argumentene, men ønsket videre utredning for om det var mulig å
lage en felles skolekrets for Tonstad, Sjetne og Okstad.
Byggesaker der det er gitt dispensasjon fra rekkefølgekrav om tilstrekkelig skolekapasitet,
begrunnet med at det er mulig å gjøre grensejusteringer for å utnytte kapasiteten bedre.

Politisk vedtak om å benytte kvalitetsmål, suksesskriterier og indikatorer for rangering av
alternativer.
Skolestrukturen i Trondheim kommune skal:

- bidra til god byutvikling

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50010320/sak/50013972


- være klimavennlig
- skape trygghet
- være robust
- legge til rette for pedagogisk kvalitet
- være økonomisk fornuftig

Disse målene er satt opp med en liste kriterier til hvert mål. Dette for å sikre rettferdig
skolestrukturbehandling.
Skolekretsgrenser
Rosten skole har ugunstig beliggenhet, alle som går på den skolen har egentlig kortere vei til
Tonstad eller Hårstad. Kommunen eide tidligere tomter oppe på Tillerlandet, en ved kirka og en
lenger sør.
Alternativ 1 og 4 er vanskeligst sett med kommunale øyne. 40-årsplan.
Alternativ 2 er det som kommunalsjefens stab går inn for. Møter flest av kriteriene til hvert mål i
skolestrukturplanen. Tonstad endres først og bygges om for å bli en barneskole for 700 elever. Når
det er klart kommer barnetrinn fra Rosten til Tonstad og ungdomsskolen fra Tonstad går over på
Rosten. Kommunebudsjettet tilsier at alle pengene frem til 2025 er bundet. Tidligste ferdigstilt
skole på Tonstad er 2027/28.
Alternativ 3; Sjetne som felles ungdomsskole for Okstad, Tonstad og ny barneskole på
Hallsteingård. Utfordringer mtp skolekretsgrenser. 50% av elevmassen på Tonstad vil bo nærmere
Rosten enn Sjetne. I tillegg det dyreste alternativet.
Alternativ 4, ny skole på Brinken. Kommunen eier allerede tomta, men den må omreguleres fra
natur til bygg. Skeptisk til om grunnen består av kvikkleire. Er tomta stabil nok til å tåle bygg?
Dessuten må det være veiforbindelse mellom Sjetnemarka og den nye skolen. I dag er det kun
gangvei. Potensielt mange forsinkelser. Staben tror dette alternativet blir for krevende. Da er det
første som skjer at det bygges ny ungdomsskole, og barnetrinn på Tonstad må “klare seg” med det
som er her i dag.
Alternativ 5 skårer dårligst på pedagogisk kvalitet og robust skolestruktur (vektes hhv. 15% og
25%). Rangeringen av alternativene tilsier derfor at det er alternativ 2 som er det beste totalt sett.
I alle alternativene ligger det i tillegg til skolene en ekstra idrettshall og en ekstra gymsal.
I alternativ 2 er det Tonstad som får idrettshall.
Plan for videre fremdrift:
Skolestruktur for Tiller-Sjetne:
Formannskapet 26/10
Oppvekstkomiteen 3. november
Formannskapet 9/11.
Skolebehovsplan og investeringsrekkefølge:
Kommunale råd uke 45
Oppvekstkomiteen 22/11
Bystyret 9/12. Tidligste tidspunkt for vedtak.
Åse: Vi trenger at fau bestemmer seg for hva vi mener. Skal vi svare på debatten fra Rosten?
Hvilket mandat har Åse og Eivind til å handle videre i denne saken?
Marit: Vi kan svare politikerne, men ikke i avisa, det at vi er uenige med Rosten.
Fint at vi deler informasjon på facebook og google disk.
Anita: Kan politikerne skyve på dette? Jan Hårvik: tja. Jo, politikerne kan det, men han og hans
kolleger tror at deres innstilling blir vedtatt. Det tar ca. 5 år fra eksempelvis 1. januar 2022 til ferdig
skole.
FAU er enstemmige om å støtte alternativ 2.
Ønsker å bruke media til å fremsnakke bydelen vår, skape samarbeid, vise glede, positivitet.
Skrive leserinnlegg så vi har kontroll på hva som trykkes.

4 Informasjon fra Brukerråd
Utgår, ikke vært avholdt møte.
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5 Vedtekter håndbok
Sak fra forrige møte, har det kommet innspill fra andre foresatte på skolen? Skal sendes inn med
underskrifter til Melhusbanken. Ingen innspill fra foresatte på skolen.

6 Status, utfordringer og muligheter
Ingen innspill.

7 Økonomi
Ikke mottatt faktura fra oppgradering av skolegården i sommer.
Ca. 20.000 igjen i kassa.

8 Årshjul
Innkalle trinnkontakter 1. - 4. trinn til informasjons- og planleggingsmøte vedr. Juletrefest. Avklare
med skolen ved Camilla Lysø datoer for juletrefestene. Anita tar ansvar for planlegging av
juletrefestene og kontakt med trinnkontaktene.

9 Eventuelt
- Spørsmål om tilbudet fra Skolelyst (skolemelkordning): Janicke skal høre med Camilla om

skolen kan utvide vareutvalget i skolemelkordningen.
- 4.trinn: Har lagt inn søknad om støtte til Halloweenfest. Penger utbetalt.
- 4.trinn: ønsker mer tilbakemelding rundt ulike ting, sendt over Janicke slik at hun kan

sjekke opp før møtet
Manglende tilbakemeldinger fra lærere: De har tenkt å innkalle foreldre på 4.trinn til et
foreldremøte 9/11 fordi det er mange saker. Mobbeombudet skal delta på møtet.
Garderober i tilknytning til kroppsøving; det er voksne tilstede i begge garderober.
Janicke ønsker ikke å si mer om denne saken ettersom det skal være foreldremøte snart.

Marte melder fra til natteravnene om at 7. skal ha klassefest førstkommende lørdag.
10 Neste møte

25/11-2021 på personalrommet på Tonstad skole
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